Referat af
SKT. JØRGENSBJERG LOKALRÅDS BESTYRELSESMØDE
1. OKTOBER 2013, hos Karin

Tilstede: Karin, Charlotte, Bjørn, Bjarne, Per, Britha, Henrik
(referent: Henrik)
1 Nyt fra Bjerget
70 husstande ud af 110 i området er medlemmer af
lokalrådet.
Ny asfalt i Toftegade :-)
2. Evaluering af bjergfesten
Da der først kom gang i grillen forløb det vistnok til alles
tilfredshed.
- Evt. sætte sider på telt næste år –
- Skattejagt OK - gentages
- Bjergfest har været billig, og der er tjent lidt på bogen
3. Generalforsamling 23 okt. 13
Spisning kl. 18. Invitation og tilmelding Britha.
- generalforsamling kl. 19.30
- projektor og lærred lånes (Karin)
- beretning v. Karin og Charlotte
- valg : Karin, Charlotte, Bjørn er på valg. Bjørn genopstiller
ikke.
- Kalle dirigent
4. Trafik
Udvalget har godkendt forvaltningens indstilling om lukning af
Brøndgade.
- Godkendelsen sendt til Materielgården, som vil sætte det ind i
deres arbejdsplan. Der skal bl.a. laves skiltning og cykelsluse,

betonklodser og afskærmninger - forventeligt tidsperspektiv : få
få uger.
Kommunens snerydning i Brøndgade vil fremover være senere
på dagen.
5. Kulturprojekt.
Kulturforvaltningen i kommunen arbejder med et større
projekt omhandlende Roskildes spændende steder. I den
sammenhæng har de spurgt, om vi vil være med på et
pilotprojekt, et ”kulturnedslag”, hvor Skt. Jørgensbjergs
historie trækkes frem. Vi har svaret ja, da det passer i vores
eget kulturprojekt. Vi ved endnu ikke hvornår kommunens
projekt starter op, men sandsynligvis til foråret. Vi afventer
udspil fra forvaltningen.
6. Andet
Karin: Teltlaug. Opmagasineringsplads ønskes til to partytelte.
Britha: andehus skal ind/renoveres. Bjørn gør dette.
Bjørn har opsat rottefælder ved gadekæret og fanget
vandrotter.
Per: sti ved gadekær er fortov og bør belyses f.eks. med lav
belysning. Vi venter med at tage sagen op.
Britha: Bænk ved gadekær er brækket. Charlotte ringer om
dette.
Charlotte refererede fra "Lokalrådenes dag", hvor der var deltagelse af
politikere og embedsfolk
-der findes puljer man kan søge
-Zebraby (Gundsømagle)
-få unge i lokalråd
-ønske: fast kontaktperson i kommunen
-lokalrådenes dag vil blive holdt hvert år.
Britha: Skal vi have julefest ?

