
Referat af bestyrelsesmøde i Sct. Jørgensbjerg Lokalråd 
 
Mandag, den 27. maj 2013 kl. 19.30 hos Charlotte Vinther, 
Wendtsgade 4.  
Til stede: Charlotte Vinther, Karin Mejding, Per Vejrup-Hansen, 
Bjarne Westerberg og Britha Skyum. 
 
 
 
 

 
Tegnet af Jørgen Brændekilde – 
Kirkebakken på Sct. Jørgensbjerg mod øst.1973 

 
Dagsorden:  
1) Nyt på Bjerget: Per giver velkomstbrev til de nye beboere i Kirkegade 2.  

Der er 14 ællinger i ét kuld i gadekæret. – Nu er der kun 5 tilbage.  
 

2) Valg af referent: Britha. 
 

3) Godkendelse af referat: Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
 

4) Hærværk i Toftegade og Asylgade.  
Det ser heldigvis ud til, at det hærværk på biler og div. løsøre, der foregik 
henover vinteren, er stoppet. 
 

5)    Orientering om genudgivelsen af Arthur Fang-bogen. 
Bogen er nu sendt til scanning. 
Forrige udgave blev udgivet af Historisk Samfund. de giver 3.000,- i tilskud til 
vores udgave! 
Sct. Clara Møllefond skal tilføjes som givende støtte til bogen. 
Ca. 35 personer fra Bjerget vil købe den, 10 fra Historisk Samfund og 
Flensburg Bog & Idé køber 300 stk. 
Bogen udkommer i løbet af sommeren og distribueres til køberne på Sct. 
Jørgensbjerg af Britha. 
  

6)    Status på trafik og Projekt Landsbyen. 
                    På møde i Trafikudvalget 30. maj, blev det vedtaget, at  
                    gennemkørselsforbuddet på hele Skt. Jørgensbjerg gøres permanent, samt at  
                    Brøndgade spærres (fysisk) for gennemkørsel. Projekt Landsbyen arbejdes  
                    der videre med. 
 
7)    Status lokalplanforslag nr. 596: byggeri i Skt. Hans Gade 38. 
                    Vi frygter at højden på det nye byggeri (op til 8 meter), vil forringe kigget fra 
                    gadekæret. Hvor tæt bliver det på gadekæret?                 
                    Vi ønsker skitse med visualisering af byggeriets højde set fra  
                    gadekæret. Borgermøde 17/6 i Sognegården, Møllehusvej. Jan og Karin  
                    skrive udkast til en udtalelse fra Lokalrådet. denne rundsendes inden den 
                    fremsendes til kommunen før fristen 12. juni. 
 
 
 
 



 
 
8)     Forårsopgaver. 
                      Legeskibet skal tjæres (træbeskyttelse hos Susanne Malmstrøm).  
                      Petanquebanen rives/luges (Charlotte står for dette) 
                      Gadekæret: Spørg Bjørn om der er brug for hjælp til dette. 
                      Legehuset: Det er blevet repareret og skal males.  
                      Disse opgaver ordnes i løbet af sommeren.  
                      Frivillige hjælpere meget velkomne! 
                       
9)     Sommerfest 17. august. 
                      Holdes på kirkepladsen. Evt. i nyindkøbte telt/e. (Se pkt. 12) 
                      Ligesom sidste år medbringer alle deltagere ALT, hvad der skal bruges. 
                      Dog fælles kaffe/kagebord som sidste år til at starte med. 
                      Petanque, skattejagt og andet fællesunderholdning. 
                      Britha skriver indbydelse midt i juli, og beder om tilbagemelding på, hvor 
                      mange, der kan tage en grill med. 
                      Vi holder festudvalgsmøde ca. 14. dage før. 
 
10)    Øvrige arrangementer. 
                      Skt. Hans 23. juni kl. 21.30. Per er tovholder. 
                      Grillaften: Spontane ved godt vejr!                    
                      Lotte Fang rundtur: Evt. ny dato. Vi afventer fra Bjørn. 
 
11)    Generalforsamling: 
                       Fastsættes til onsdag den 23. oktober. 
                       Holdes igen på Store Børs. Kl. 18: Mad og drikke på egen regning. 
                       Kl. 19.30: Generalforsamlingen starter. 
                       Britha aftaler med Store Børs. 
 
12)    Evt. 
                       Karin og Britha forsøger at stable et telt-laug på benene.  
                       Tanken er, at 2 gode festtelte indkøbes af 11 telt-andelshavere. Hver andel  
                       koster 500,-. Teltene kan kan frit benyttes af andelshaverne, og kan lejes af 
                       beboere på Bjerget. Lokalrådet køber 2 andele, og har dermed telt til  
                       sommerfest og andet til rådighed. 
                       Britha skriver mail og efterlyser medlemmer til teltlauget, og står også for  
                       udlejning m.v.  

 
 

 

 
 


