Referat af bestyrelsesmøde i Sct. Jørgensbjerg Lokalråd
Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.30 hos Britha, Toftegade
17.
Til stede: Charlotte Vinther, Karin Mejding, Thyra
Søndergaard, og Britha Skyum.
Afbud fra: Per Vejrup-Hansen, Bjarne Westerberg og Henrik
Madsen.
Referent: Britha Skyum.

Dagsorden:
1) Nyt på Bjerget: Kommunen opsætter en ekstra affaldsspand ved stien i den vestlige
ende af gadekæret.
2) Referent: Britha Skyum.
3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21. januar 2014: Referatet blev
godkendt. Fremtidige referater sendes på mail til bestyrelsesmedlemmerne og
betragtes som godkendt, såfremt indsigelser ikke er modtaget senest 14 dage efter.
4) Kommende aktiviteter:
Grundlovsdag/Arbejdsdag den 5. juni: Springes over i år som samlet
fællesaktivitet. Petanquebanen trænger dog til at ordnes. Bestyrelsen taler med AnneGrethe. Og med Bjørn om evt. indsatser ved gadekæret.
.
12. juni, Tur til Trækfærgen i Svogerslev Sø. Mødested ved gadekæret kl. 18.30 og
fælleskørsel herfra. Se nærmere på hjemmesiden.
23. juni: Sankt Hans aften. (Vedr. kommunikation om bål: Karin og Johannes ) Per
sørger for fakler. Vi søger en harmonikaspiller til Midsommervisen! Thyra spørger et
par stykker
Sommerfest bliver den 16. august 2014. Same procedure as last year: Telte på
kirkepladsen, folk kommer selv med borde, stole, service samt kager til fælles
kagebord. ”Bogstavjagt/Skattejagt” i folks haver. Vi skal huske at søge tilladelse hos
kommunen (Charlotte) om brug af kirkepladsen. Vi skal leje 1 eller 2 store grill
(Karin). Vil/kan Bjørn være fyrmester?? (Tovholdere: Karin og Britha)
Opsamlingsmøde vedr. sommerfest: 5. august 19.30 hos Thyra.
Generalforsamling: Er ved tidligere møde sat til onsdag 22. oktober 2014.
5) Status vedr. trafik og spærring af Brøndgade. Vi afventer, at den permanente
afspærring opsættes. Vi skal ikke foretage os mere. Kommunen arbejder på projektet.
Enkelte medlemmer har påpeget, at de nuværende ”skildpadder”/trafikchikaner i vejen
er bekostet af Lokalrådet, da de blev etableret. Det skal undersøges, om de kan
genbruges andetsteds i vores område. Kontakt til kommunen vedr. dette i forb. med
evt. fjernelse af skildpadderne.
6) Kulturprojekt, status.
A: Kulturprojekt om Skt. Jørgensbjerg i samarbejde med kommunen og
turistkontoret.
Lokalrådet stiller sig positive over for fortsat samarbejde om udarbejdelse af materiale
om området. Første skridt evt. en folder til turister i området. Jan og Bjarne har
kontakt med turistkontoret, som tager det næste initiativ.
B: Kommunens kulturprojekt: ”Kulturarv i Roskilde kommune” v/ konsulent Stig
Ekblom. Jan og Karin deltog som repræsentanter for Lokalrådet i kulturarvssejlads på
fjorden arrangeret af kommunen. Kommunen roser Lokalrådet Skt. Jørgensbjerg som
værende et godt forbillede for andre, som ønsker lokalbevarende foranstaltninger og
aktivt arbejde i lokalråd. Værdikatalog fra Jyllinge kan være til inspiration for en evt.
tilsvarende for Skt. Jørgensbjerg.

C: Kulturprojekt vedr. Brøndgade 1, som har været L.A. Rings atelier. Jan Mejding
undersøger muligheden for, at nogen vil bevare det og evt. lave infocenter om L.A.
Ring og Skt. Jørgensbjerg i huset.
7)

Nabohøringer. Principielt udtaler vi os ikke om byggesager, idet vi mener
lokalplanens regler er fyldestgørende, og overlader behandling af sager til
kommunen. Men i sagen vedr. udhus på Havnevej 33, har Lokalrådet dog sendt
flg. udtalelse til kommunen:
”Skt. Jørgensbjerg Lokalråd ønsker, som tidligere udtrykt, at områdets egenart
bevares. Dog finder vi, at der skal være mulighed for evt. at give dispensationer vedr.
udformning og materialer i mindre udstrækning –især hvor det ikke er synligt fra vej.
De hvide eternitplader, som kommunen har givet dispensation til på udhuset, ligger
langt fra de materialer, som byplanvedtægt 32 i øvrigt anviser. Man kan overveje, om
det er det rette materiale på en stor flade, der er delvis synlig fra vej og for naboer.
Væggen planlægges iflg. ansøgningsmaterialet dækket med planter, men vi mener, at
bygningen skal kunne falde ind i områdets stil også uden planter.”
8) Eventuelt:
- Vi kunne godt tænke os en gynge på kirkepladsen. Vi vender tilbage til dette senere.
- Nationalpark Skjoldungernes Land er i høring og ventes vedtaget senere på
sommeren.
- Telte. Vi vil via hjemmesiden gøre opmærksom på muligheden for at leje teltene.
Britha er kontaktperson.
- To kvadratmeter søges til opbevaring af teltene!!! Vi har også en grenkværn.
- Trapperne fra Kirkepladsen og ned trænger til vedligeholdelse. Charlotte kontakter
kommunen.
- Håndboldmålene på arealet ved gadekæret trænger til nye net. Per undersøger pris.

Næste møde (vedr. sommerfest!): Tirsdag den 5. august hos Thyra, Smedegade.

