Referat af bestyrelsesmøde i Sct. Jørgensbjerg Lokalråd
Tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 19.30 hos Charlotte Vinther,
Wendtsgade 4.
Til stede: Charlotte Vinther, Karin Mejding, Per Vejrup-Hansen,
Bjarne Westerberg, Thyra Østergaard, Henrik Madsen og Britha
Skyum.
Referent: Britha Skyum.

Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen: Referatet blev godkendt.
2)

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem og konstituering af bestyrelsen:
Thyra Søndergaard fra Smedegade 7 blev budt velkommen.
Konstituering: Charlotte og Karin deler formandsposten som i sidste valgperiode
og Per fortsætter som kasserer. De øvrige er bestyrelsesmedlemmer/suppleanter på lige fod.

3)

Naboorientering om ansøgninger om om- og tilbygninger tilsendt Lokalrådet fra
kommunen: Kommunen havde fremsendt to orienteringssager vedr. om/tilbygninger i
området. Bestyrelsen har ingen kommentarer til sagerne og ønsker øvrigt kun tage
stilling til meget principielle sager, idet lokalplanen for Nedre Sct. Jørgensbjerg er dækkende i
de fleste sager.

4)

Kulturnedslag: Kommunen har udpeget nedre Sct. Jørgensbjerg som et såkaldt
”kulturnedslagsområde”. (= Område af interesse for turister.) Jan Mejding og Bjarne
Westerberg har været til møde i kommunen om dette. Kulturnedslaget afløser/bliver en del af
vores tidligere Projekt Landsbyen i Byen.
Lokalrådet skal udpege 8 steder, som kan have interesse for besøgende. Kommunen laver
foldere og skilte (evt. med qr-koder). Roskilde Museum og Lotte Fang konsulteres.
Evt. flere bænke op. Hvor kan de placeres bedst?
Det er oplagt, at det hele kædes sammen med havnen, vikingmuseet, gasværket osv.
En arbejdsgruppe nedsættes: Jan Mejding og Bjarne Westerberg. Vi prøver at få Michael i
Brøndgade 14 med.

5)

Foreløbige aktiviteter i det kommende år:
Uhøjtidelig og afslappende julehygge med dine naboer i DUI-huset søndag den 22.
December. Tovholder: Britha. Nærmere info senere. Reservér eftermiddagen!
Filmaften i februar: En film præsenteres vanen tro af Charlotte Vinther. Spisning m.m.
Nærmere info senere.
 Grundlovsdag/Arbejdsdag den 5. juni: Vi rydder op, reparerer og andet nødvendigt.
 Sankt Hans aften er også i år den 23. juni. (Tovholdere: Johannes og Per)
 Sommerfest bliver den 16. august 2014. Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
(Tovholdere: Karin og Britha)
 Generalforsamling: 22. oktober 2014.




Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 21. januar 2014 kl. 19.30 hos Bjarne Westerberg,
Asylgade 1.

