Roskilde den 29.oktober 2010
Referat fra generalforsamling i Sct. Jørgensbjerg Lokalråd den 27.oktober 2010.
Inden den officielle generalforsamling bød lokalrådet på skipperlabskovs, kaffe og hjemmebagt
kage. Hovedparten af de cirka 30 fremmødte deltog.
1. Velkomst ved formand Karl Hult.
2. Allan Ohms blev valgt som dirigent. Steffen Brynskov som referent.
3. Karl Hult fremlagde bestyrelsens beretning fra den forløbne år. Beretningen var ledsaget af
et supplerende power-point materiale.
Årets aktiviteter blev gennemgået: Filmaften i DUI-huset, Gustav Wied-rundtur,
Bjergfesten, Sct. Hans bål i Kællingehaven.
Fra arbejdsgrupperne:
a.
Vedrørende Sct. Hans området:
Jan er blevet medlem af en arbejdsgruppe om dette og redegjorde:
Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS) vil afvikle sit engagement på Vesthospitalet og
Københavns Kommune vil afhænde området (salg). Lokalrådet deltager i en arbejdsgruppe
som arbejder med planer for fremtiden sammen med blandt andet Roskilde Kommune,
Danmarks Naturfredningsforening og andre interessenter. ”Det grønne område” er fredet,
men ikke ret mange af bygningerne. Vores primære interesse er at sikre fortsat uhindret
adgang til området, men vi bidrager også med forslag til den fremtidige udnyttelse.
Per Axelsen havde deltaget i møde med kommunens tekniske forvaltning (Jan Bille) om
samme sag.
Opbakning og massiv støtte til at ”vise ansigt” og fortsat deltagelse i processen.
b. Trafikgruppen
Kommunen har besluttet ikke at gøre aflukningen af Brøndgade permanent i første omgang.
Man vil i stedet lave en helhedsplan for hele området. Trafikudvalget er indkaldt til møde i
november (sammen med Sct. Hansgades trafikgruppe). Lidt tøvende blev dette accepteret.
Bred enighed om det ønskelige i en sådan samlet løsning, men forudsætningen er at der
tages udgangspunkt i Trafikgruppens foreliggende fem punkts plan, herunder at lukningen af
Brøndgade
En række indlæg og spørgsmål under dette punkt. Bo henstillede til at man i stedet for
enkelte personlige aktioner overfor bilisterne handlede samlet og koordineret. Politiet er set i
aktion i området.
c. Bjergfestgruppen ved Lillian:
Gruppen har gjort sig overvejelser om fremtiden. Meget lille fremmøde om eftermiddagen.
Skal det være en udvidet grillfest. Hvad med børneaktiviteter? Kun en (ud af tre) fra
gruppen kan med sikkerhed deltage til næste år.
Udveksling af tanker og ideer fulgte.
Helle Hove med andre vil arbejde videre i en reorganiseret bjergfestgruppe.
d. Bålet Sankt Hansaften (og en heks) næste år varetages af Maibritt, Steffen, Johannes og
eventuelle andre interesserede.
Beretningen vedtaget enstemmigt
4. Regnskab. Ved kasserer Per Vejstrup-Hansen.
Formuen faldet fra 41.000 til 36.000. Bjergfesten gav ca. 5.000 i underskud (massivt
regnvejr). Renovering af legehuset på plænen det samme. Antallet af medlemmer uændret.

Ca. 70 ud af 110 husstande er medlemmer. Formuens størrelse ved at nærme sig
”smertegrænsen”.
Regnskabet vedtaget enstemmigt.
5. Indkomne forslag:
Forslag om at beboerne i Toftegade sydvest (numrene over 2/7) kan optages som
medlemmer blev vedtaget enstemmigt.
Webmaster: Jane Lucas har sagt ja til at bestyre hjemmesiden. Applaus.
6. Kontingent.
Uændret 200 kr. per husstand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Per og Karl Hult genvalgt
8. Suppleanter: Britta (Toftegade 17), Charlotte Vinter
9. Steffen Brynskov revisor og Michael M. Nielsen revisorsuppleant. (genvalg)
10.
10. Intet yderligere under eventuelt. Dirigenten afsluttede og blev takket
Efter en pause fortalte Anne-Grete Brynskov efter opfordring fra Lokalrådet om livet på
Bjerget i ”gamle dage” (ca. 68-88) og hendes beretning var ledsaget af en række billeder.
Ref.: Steffen Brynskov
	
  

