
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Sct. Jørgensbjerg Lokalråd d. 14.11.2012
 
 
Deltagere:  Karin, Charlotte, Per, Bjarne, Britha, Henrik, Bjørn
 
1. Nyt på Bjerget
Der har i Roskilde Avis været to læserbreve underskrevet af Robert Hornemann. 
RH beklager sig over de trafikdæmpende foranstaltninger i SJB-området 
(gennemkørsel forbudt-skiltene), som han antyder er et problem, når han skal 
besøge bekendte i området. Han beskriver området som trakfikmæssigt ”lukket”, 
hvilket jo er en misforståelse.  Karin læste de to læserbreve op, samt Allan Ohms 
svar til RH.
 
Bestyrelsen diskuterede, om lokalrådet skulle blande sig i debatten, men blev 
enige om ignorere RH, da kritikken er på et så underlødigt niveau, at det ikke giver 
mening at gå ud i et forsvar  eller i en diskussion med ham i Roskilde Avisen.
 
Ejendom til salg i Kirkegade: Bjarne fortalte, at ”fru Larsens hus” i Kirkegade 
har fået afslag på en ansøgning om tilladelse til nedrivning og opførelse af ny 
ejendom. Den potentielle sælger har herefter trukket sig, og huset er stadig til 
salg.
 
2. Valg af referent
Charlotte.
 
3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen på Store Børs den 25. Okt. 2012.
Der blev foretaget enkelte mindre rettelser til referatet, som herefter blev 
godkendt.
 
4. Evaluering af generalforsamling i ny form
Det var første gang, at generalforsamlingen blev afholdt på Store Børs. Det 
fungerede rigtig godt. Dog blev det en større udgift end forventet (2.200 kr.), at 
købe ”drikkeboner” til deltagerne.
Det blev foreslået, at næste års generalforsamling starter med middagen, 
for dem der har lyst og tid til det. Mad og drikkevarer betaler medlemmerne 
selv. Efterfølgende afholdes det egentlige møde.  Detaljer aftales ved næste 
bestyrelsesmøde.
 



Næste generalforsamling:  30. Oktober 2013
 
5. Konstituering
Kasserer:  Per blev genvalgt.
Formand: Efter mange år med Kalle ved roret, skulle der vælges ny formand. 
Efter en spørgerunde endte det med, at Karin og Charlotte accepterede et valg. 
I forvejen er der en form for kollektiv ledelse i bestyrelsen, eftersom de fleste 
opgaver er delt ud på de enkelte bestyrelsesmedlemmer.  Officielt er Charlotte 
formand det kommende år.  Vi etablerer en formands-mailadresse, som både 
Charlotte og Karin læser.
6. Aktiviteter
Karin kontakter Claus Helweg Ovesen, med henblik på at fastsætte datoer for en 
vandretur og  et foredrag om L.A. Ring. Vi hører ham, om det kan lade sig gøre i 
januar.
 
Øvrige arrangementer:
27. februar, kl. 18:30: Filmaften, arrangeret af Karin og Charlotte.
Karin booker DUI-huset og organiserer teknikken. Charlotte sørger for film og 
mad/vin.
 
Grillaften: Det har vist sig svært at afholde planlagte grillaftner, da 
vejret ofte har været dårligt på dagen. Det blev derfor aftalt i stedet at organisere 
en sådan aften mere spontant, i en periode med godt vejr. Henrik tager initiativet. 
 
Foredragstur med Lotte Fang: Bjørn taler med Lotte om SJB-øst foredragsturen, 
og hører om hun har tid en dag i maj.

 
23. juni: Skt. Hans optog og bål
 
17. august: Vejfest i Brøndgade
 
7. Trafikken på Sct. Jørgensbjerg, sidste nyt
Vi afventer resultaterne af trafiktællingerne.
Projekt Landsby Gruppen er p.t. en gruppe under Trafikgruppen.
 
8.  Hjemmesiden
Karin efterlyser nogen der kan hjælpe med hjemmeside-registrering (sidetæller 
mm.), f.eks. ved hjælpe af Google Analytics. Ingen i bestyrelsen ved umiddelbart 
noget, men vi spørger rundt omkring.
 



9. Eventuelt
En beboer i Strandgade har forespurgt om muligheden for som repræsentant/ 
observatør for Strandgade at deltage i bestyrelsesmøderne/nogle af møderne, da 
der på nogle områder er fælles interesser mellem havnens beboere og SJB.
Bestyrelsen mener ikke at der er behov for dette, men der var enighed om, at 
Strandgades beboere er velkomne til de sociale arrangementer.
 
Næste møde:  Aftales Ad hoc
 
 


