Referat af generalforsamlingen i Sankt Jørgensbjerg Lokalråd den 27. oktober 2011
Forud for generalforsamlingen kunne man i år tilmelde sig fællesspisning på Store Børs mod egenbetaling.
Det havde ca. 30 personer valgt at gøre. I den efterfølgende generalforsamling, som blev holdt i DUI-huset
kl. 19.30, deltog ca. 35 personer.
1. Valg af dirigent og referent
Til dirigent valgtes Gitte Bruun, til referent valgtes Karin Mejding.
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen blev fremlagt ved formanden, Kalle Hult ledsaget af fine billeder fra lokalområdet.

Fra året der gik, blev nævnt: Filmaften i februar, månedlige invitationer til fællesspisninger på Store
Børs i vinterhalvåret; et par tilbud om grillaftener (ikke mange deltagere, desværre, men hyggeligt
for dem, som kom); bjergfesten i telt og regnvejr - der skal nok overvejes et nyt koncept; Sankt
Hans aften; aktiviteter med rensning og vedligeholdelse ved gadekær og ”parken” ved kirken samt
trafikgruppens arbejde.
Trafikgruppens del af beretningen blev fremlagt af Jan Mejding. Der er nu
iværksat et forsøg i et stort område, hvoraf Sankt Jørgensbjerg udgør en
mindre del. Området er skiltet med ”Indkørsel forbudt – gælder kun
gennemkørsel”. Forsøgsperioden løber frem til næste sommer.
Status: Vi er trods alt nået et langt stykke. Planer kunne være at lave en
trafikchikane i Smedegade ud for den store nye P-plads etableret ved Sankt
Hans Hospital. Jan fremlagde forslag og havde indhentet tilbud. Andre tilbud
undersøges af trafikgruppen.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Trafikgruppen blev suppleret med Bjarne Westerberg, som for nylig er flyttet til Asylgade 2.
Trafikgruppen består herefter af Jan Mejding, Bjarne Westerberg, Søren Brockhoff, Bo Sponholtz,
Svend Erik Westh Hansen, Britha Skyum, Poul Quist Hansen.
Planer for lokalrådets arbejde det kommende år:
Vandretur på Sankt Jørgensbjerg Øst med lokalhistoriker Lotte Fang i foråret 2012. Dato følger.
Sankt Hans-bål: Der efterlyses folk, som vil være med til at bygge bålet op. Johannes Bruun,
Kirkegade 18, fortsætter gerne, men ønsker hjælpere. Henvendelse kan ske til Johannes i god tid
inden 23.juni.
Bestyrelsen spiller ud med et ændret forslag til lokalrådsfest: Vejfest på Brøndgade d. 18. august.
Mere herom senere. Også initiativer, som ikke udgår fra bestyrelsen, hilses velkomne.
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3. Revideret regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet, som også blev godkendt med applaus.
4. Indkomne forslag
Gadekæret: Det foreslås at tale med kommunens gartnere om beskæring af krattet ved gadekæret.
Vi ønsker det vedligeholdt, men ikke for ”friseret”. Bjørn kontakter kommunen i anledning af, at
vanspejlet tilsyneladende er faldet væsentligt.
Postkasser: I forbindelse med Post Danmarks krav om placering af postkasser ved vej foreslår
Søren, at alle som - med baggrund i vores områdes karakter - ønsker at søge dispensation for ny
placering af postkasser, selv henvender sig til kommunen. Der bliver således ikke taget noget
samlet initiativ fra Lokalrådet.
Kabel-tv: Britha, spurgte, om man har undersøgt muligheden for en samlet løsning med kabel-tv i
området. Gitte fortalte om tidligere undersøgelser, hvor det viste sig, at der ikke var ikke interesse
nok. Bestyrelsen drøfter sagen, men måske er vi blevet overhalet af, at mange har egne løsninger
og af den tekniske udvikling, med snarlig mulighed for internet-tv, så det ikke længere er så
relevant med en kabelløsning.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 200 kr. pr. husstand. Forslaget blev vedtaget.
6. Valg til bestyrelsen
På valg: Bjørn Kloster, Karin Mejding og Bo Sponholtz. De to første blev genvalgt for en toårig
periode, Bo ønskede ikke genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen: Charlotte Vinther, tidligere suppleant.
(Bestyrelsesmedlemmer valgt i 2010 for to år: Kalle Hult og Per Vejrup Hansen.)
7. Valg af suppleanter (valgt for et år)
Søren Brockhoff, Britha Skyum og Henrik Madsen, Smedegade 4.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Steffen Brynskov og Mikael, Kirkegade 13.
9.

Eventuelt
Der resterer ca. 5.000 kr. i Skt. Clara Mølle-fond. Efter opløsning af denne fond, skal de anvendes til
”tilsvarende formål”. De kan søges af bl.a. SJB Lokalråd.
Som afslutning på generalforsamlingen – efter den formelle del - fik
vi besøg af fortæller Annemarie Krarup, som kom og leverede en
række levende og spændende fortællinger fra Dekameron, fortalt
på bedste storyteller-vis med et godt glimt i øjet.
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