Referat fra Generalforsamling i Sct. Jørgensbjerg Lokalråd
Mandag den 19. oktober 2015 i DUI-huset, Havnevej
Referent: Britha Skyum.

Dagsorden
1) Ordstyrer: Kalle Hult, som konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
2) Referent: Britha Skyum.
3) Bestyrelsens beretning:
A. Karin Mejding orienterede om Lokalrådets rolle i Roskilde Flygtningevenner. Vi har et sæde i
styregruppen. Karin har hidtil været aktiv, men ønsker en afløser. Hanne Tang fortalte om de
forskellige aktiviteter i Flygtningevennernes regi.
B. Filmaften. Charlotte Vinther fortalte om filmaftenen, hvor ”Lang Historie Kort” blev vist med
stor succes for en fyldt sal. Vi håber at kunne fortsætte med filmaften en gang om året.
C. Legepladsen har nu et flot nyt legehus og en populær gynge doneret af kommunen.
Legeskibet er repareret.
D. Der er købt et nyt andehus, da det gamle var slidt helt op.
E. Arbejdsdagen Grundlovsdag. Det var stort fremmøde og masser af opgaver blev løst:
legeskibet blev malet, Petanquebanen fik nyt underlag/grus, borde og bænke blev renoveret,
grønne områder ryddet op, ny bænk indkøbt og opsat ved gadekæret, en flot heks til Sankt
Hans Aften blev fremstillet og det hele rundet af med en improviseret fælles frokost.
F. Sankt Hans Aften som sædvanligt velbesøgt. Og som vanligt kan der godt bruges flere
hænder, når bålet skal bygges i 2016.
G. Sommerfest. Havevandringen er meget populær, og vi håber på at få lov at besøge flere
haver i 2016.
H. Trafikgruppen: Permanent spærring af Brøndgade er etableret. Vi afventer oprydning i
områdets skilteskov. En beboer nævnte, at det er et problem, at folk kører ad Uglebjergvej.
Tage fra Asylgade fortalte, at beboere derfra er i dialog med kommunen om dette.
4) Regnskab: Kasserer Per Vejrup fremlagde regnskabet og supplerede med at oplyse, at 79 af
områdets beboere (= ca. 2/3) er medlemmer af Lokalrådet. Regnskabet blev godkendt.
5) Indkomne forslag: Bestyrelsen forslår ændring af vedtægterne.
Forslag til ændringer – således vedtaget:
Som medlemmer optages områdets beboere.
Personer, som bor uden for lokalplanområdet, men i nærheden, og som støtter foreningens formål,
kan optages som medlemmer uden stemmeret og valgbarhed.
6) Kontingent blev vedtaget uændret: kr. 200,-. pr. år/husstand.
7) Valg til bestyrelsen. Bjarne Westergaard ønskede at udtræde af bestyrelsen og det blev vedtaget,
at Britha Skyum, som hidtidig suppleant indtræder i stedet.
Charlotte Vinther, Karin Mejding og Thyra Søndergaard blev genvalgt.
Som suppleanter blev Casper Harboe genvalgt og Trine-Maria Kristensen blev valgt ind.
8) Valg af repræsentant til Flygtningevennerne: Hanne Tang vil gerne hjælpe til, men har ikke tid til
helt at overtage. Thyra Søndergaard og Charlotte hjælper af og til. Vi søger en repræsentant!
9) Ny webmaster: Hans Hansen, Kirkebakken 3 stillede sin ekspertise til rådighed og blev valgt.
10) Valg af revisor: Steffen Brynskov og Michael Møller Nielsen blev genvalgt.
11) Eventuelt:
A. Telte udlejes! Vores festtelte udlejes. Kontakt Britha Skyum.
B. Æblemostpresser: Charlotte Vinther har en sådan stående, som kan lånes!
C. Kompostkværn udlånes også! Den står hos Karin Mejding og søger et nyt opholdssted.
D. En beboer efterlyste en bænk, hvor den gamle brønd stod.
E. Fælles grill eller petanqueaftener har manglet gr. vejret.
F. Søren Brockhoff vil arrangere aften/gåture i juli 2016. Mere herom senere.
G. HUSK tilmelding til Jubilæumsfesten 14. november SENEST 2. november!

