
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde 2014-01-06 
 
1. Referat fra sidste gang: blev godkendt. 
2. Siden sidst 
Mange roser til Tommy Hansen for arrangementet fra mange af deltagere i Maglegårdskolen-
arrangementet. En overdådig behandling af forstander Jørgen Sloth. Det var en fornem præsentation 
af Handelsskolen. 
Der var 2 artikler i Jul i Roskilde om Havsteen-familien og Genforeningsstenen /vTommy Hansen 
og Bente Harbo. 
Svend Erik Christensen er kontaktet af TV2 Lorry vedr. Ringparken – vi venter til på torsdag kl. 9 
og ser hvad der sker. Svend Erik arbejder videre med den 1. del af Ringparken. Der er dukket mere 
arkivmateriale op. Svend Erik vil gerne have administrator-adgang for at lægge  stoffet til vores  
hjemmesiden. Mogens sørger for adgang. Vi hører nyt senere. 
3. Økonomi 
Vi har en kassebeholdning på ca 7.000 kr, kontingentindbetalinger vil hen på foråret øge beløbet til 
ca 12.000 kr. Det foreslås at anskaffe en dataprojektor, en transportabel pc-er, et transportabelt 
lærred og scanner. Tommy holder øje med tilbud, og sammen med Svend Erik finder han frem til 
det bedst egnede. 
 
Diskussion om virksomhedsabonnemet/kontingent. Man kunne forestille sig at visse virksomheder 
og institutioner i lokalområdet gerne ville støtte en forening som vores. Alle virksomheder har en 
historie og er forankret helt eller delvist i lokalområdet. Måske kommer arbejdskraften også fra 
lokalområdet. Alle virksomheder har en vis form for arkiv og gerne vil promoveres. Man kunne 
forestille sig, at vi kunne hjælpe hinanden. Vi kunne sammen lave byvandringer/ besøgs-
arrangementer og fortælle den gode historie om arbejdspladsen. Virksomheden kunne få en vis 
eksponering på vores hjemmeside og i lokalaviserne, som er ret åbne overfor os. 
Dette vil kræve en skrivelse til de udvalgte virksomheder, hvori foreningens virke beskrives og 
resultatet af et godt samarbejde skitseres. Mogens påtog sig at komme med et udkast. 
Måske skal vi have Handelsskolen indover til at lave en strategi-planlægning og skrive de rigtige 
ord. Kunne den gode forstander koble os sammen med en strategisk partnerklasse/gruppe, der 
gerne ville udvikle dette koncept? 
 
4. Forårets arrangementer: 
Mandag 13. januar i Jakobskirken en aften om FDF v/ Tommy Hansen. Tommy aftaler slagets 
gang med FDF, så alle føler, at det er deres aften. Bestyrelsen møder kl. 18 til borddækning mm. 
Mandag 24. februar: 
Generalforsamling. Kaj foreslås som dirigent, der er vel traditioner, der skal holdes! Mogens 
kontakter Kaj. Der SKAL  være lagkage, selvom det kan være dyrt. Ud over det formelle beretning, 
regnskab og valg ( alle er villige til genvalg ), så skal underholdningen være ”Hvad fotoalbummet 
gemte”, 2-3 sjove, uventede eller tankevækkende fund med en rigtig god historie bundet i halen. 
Svend Erik 2-3 stykker, Tommy 3-4 NJ 3-4 Mogens 1-2. Kaj og Lotte må også godt bidrage. 
Oplevelsen skal vises på dataprojektoren, så send jeres billedfiler til NJ , som så samler alle 
billedfilerne på et usb-stik og medbringer til dagen. 



 
 
 
Skulle der være behov for vedtægtsændringer i forhold til virksomhedsmedlemsskab, så vil Mogens  
se på sagen. 
Mandag d. 31. marts 
kl. 19 i Jakobskirken ”Jakobskirkens første år” v/tidl. kirketjener Johannes Andreassen i 
anledning af kirkens 40 års jubilæum.  Plakaten og alle aftaler er på plads, Bestyrelsen møder kl. 18 
og dækker bord. 
Mandag 28. april: 
3 mulige arrangementer 
A:  Stig Ekbloms kontakt ”Martha”, som vist nok har overtaget Eva Tønnesens job. Måske et mindre 
arrangement, der kun er for bestyrelsen og en mindre kreds af særligt interesserede. Inscanning og 
registrering af billeder til Lokalhistorisk Arkiv. Tommy ser ”Martha” lidt an, måske skal det forgå 
på Biblioteket, måske skal det udsættes til en anden gang. 
B. Kaj opfordres til at få chefen for vandforsyningen, eller en god betroet medarbejder til at fortælle 
om de historiske, de nuværende og kommende vandforsyningsplaner i Roskilde. Mogens kontakter 
Kaj. 
C. Besøg Slagteriskolen. Tommy sondere og aftaler. 
 
Vi skal beslutte hvilket arrangement, vi vil have. A, B eller C 
 
Et besøg på ”Retten er sat!” afventer byggeriets endelige færdiggørelse. Mogens kender 
elektrikeren. Der kunne laves en slags byvandring, hvor også retspraksis i de gode gamle dage blev 
luftet. Er der ikke en dommer, der også er historisk interesseret? Lotte Fang? 
 
6. Sydbystien 
10 nedslag, hvor Syd for Banen kommer med input til til QR-koder på ruten. Hvad vil du gerne 
skrive noget om Max10 linier, evt billeder. Du må godt komme med flere formuleringer. 
Oplysningerne skal tjekkes lige faghistorisk af feks Lotte Fang inden de videre behandles. 
 
Foreløbig liste i stikorsform: 
 
Jakobskirken og Østervangsskolen Indkøbscenter arkitekt Habakuk, byggeri med flade tage. 
Østervangsskolen er den sidste skole i Roskilde, hvis kældre også er sikringsrum. 
 
Plantagen Granly, plante og dyreliv hundelorteskoven eller 100 meterskoven alt efter temperament 
og om du kan din Peter Plys. Egern, Rågekoloni. Hjertesti??? 
 
Havekolonien Granly, Kort generel historie om kolonihave bevægelsen i DK. Mormors 
kolonihavehus, alder, lejemål ,skal du få lyst til en kolonihave, så henvend  til?? 
 
Brandstationen Stigeholderforeningen, Beskrivelse af arbejdspladsen, Personale 
 
KFUM 
 
Dommervænget arkitektursanmeldelse af byggeriets kvaliteter. 



 
 
Vandtårnet og vandforsyningens historie 
 
Hedegårdenes skole, der er mange oplysninger i bogen om Hedegårdenes skole 
 
Gammel Landevej bygniger ogvejforløbet fra Roskilde til Kbhvn 
 
Frøforsyningsbygningen- Kunne Thorkild Kristensen eller Gerd?? 
 
Roskilde Stationsbygning og historien om den første jernbane 
 
Roskilde Sygehus og sygehusets sammensmeltning vækst og historie 
 
En bunker fra 2.verdenskrig og beskyttelsesrum 
 
Garverierne og FDB 
 
Gamle Dyreskueplads 
 
Roskilde Ring som råstofgrav, Motorbane og Park 
 
Ringparken 
 
Musicongrunden her kan laves en masse underpunkter 
 
RoskildeVænge. 
 
I det hele taget kunne der laves et referat af alle vores aktiviteter på en sådan måde at de kunne 
indkodes på QR systemet til eventuel senere brug 
 
7. Teaterforestilling/ 
Åben Dans” Kærlig hilsen Roskilde” ideoplæg med udgangspunkt i bebyggelsen Gartnervang. 
Mogens og NJ har været med til indledende inspirationsmøder og har bidraget med input og 
formidlet kontakter, men kan ikke rigtigt se, at vi i vores forening kan gøre mere. 
8. Næste bestyrelsesmøde besluttes efter generalforsamlingen. 
9.Eventuelt: intet at referere. 
 
 
Således blev det erindret 
Niels Jørgen 
  


