
 
 
 
 
Bestyrelsesmødet d. 14. januar 2013 
 
Afbud fra Henning Bjørn Larsen. 
 
 
1. Godkendelse af referat. 
Vi mangler referater fra de sidste bestyrelsesmøder. 
Mogens Ohm Jensen takkede for gavekurven ved hans runde fødselsdag. 
 
 
2. Årsregnskab 2012. 
Tommy Hansen fremlagde regnskabet, som har et underskud på kr. 1.560,00. Det må 
siges at være særdeles tilfredsstillende i betragtning af, at foreningen har fået etableret sin 
hjemmeside og betalt webmasteren et engangshonorar, som belaster regnskabet. 
Indtægterne fra arrangementerne betaler udgifterne ved arrangementerne. 
Regnskabet vil blive revideret af Poul Erik Stokholm. 
 
 
3. Roskilde Museum. 
Niels Jørgen Rasmussen har talt med museets leder Frank Birkebæk. Roskilde Museum 
har til opgave at formidle historien på mange måder, og her er vores forening interessant. 
Vi har et netværk, vi indsamler lokalhistorisk materiale, og vi afholder velbesøgte 
arrangementer med et indhold som man ikke kan finde andre steder. 
Omvendt har muséet stor erfaring med indsamling og formidling af historisk materiale, 
medarbejdere med IT-kendskab som kan hjælpe med hjemmeside, og har adgang til 
økonomiske midler fra museumsverdenen, fonde m.m. Museet kan give en struktur i 
processen at arbejde med lokalhistorie. 
Mogens og Niels Jørgen aftaler et møde med Frank Birkebæk for at afklare, hvordan vi 
kan have glæde af hinanden. 
 
 
4. Forårets arrangementer. 
Mogens opfordrede til, at når vi har et arrangement, så mødes så mange som kan allerede 
kl. 18 for at dække borde, brygge kaffe, opstille dataprojector m.m. 
Mogens bestiller kage og køber kaffefløde m.m. 
Mogens kontakter Henning om han vil købe vin. 
Mogens har lagt omtale ud på kultunaut og sendt nyhedsbrev ud til medlemmerne. 
Hjemmesiden mangler. 
 
 
5. Generalforsamlingen. 
Tommy fremlægger årsregnskabet. 



 
 
 
Niels Jørgen præsenterede en god idé, der kan bringe deltagerne i spil sammen. Et stort 
kort over kvarteret hænges op på væggen. Alle får røde prikker, og så anbringer man dem 
der, hvor man kan huske at der lå en butik – og så fortæller man det man kan huske om 
butikken. Niels Jørgen arbejder videre med kort og idé. 
Tommy foreslog at gennemse ”Jul i Roskilde”, hvor mange forretninger er omtalt eller har 
annoncer med. 
Derudover er der mulighed for, at nogle af os kan fortælle sjove og skæve anekdoter om 
folk og begivenheder syd for banen. 
 
 
6. Næste bestyrelsesmøde. 
Mandag d. 25. februar kl. 10 i Jakobskirken. 
 
 
Ref. Mogens Ohm Jensen 
 
 
 
 
På det efterfølgende stormøde for arbejdsgrupperne  blev der talt om følgende: 
 
FDFs historie:  Tommy er færdig med sit skriv, 30 sider samt 40 billeder. Nu læser gamle 
FDF’ere korrektur på det. Måske vil Tommy udgive det. Han har copyright’en, og opfatter 
sin rolle som ”Syd for banen”-mand i forhold til FDF’erne. 
Vi opfordrede til, at der under alle omstændigheder sker en publicering digitalt på 
foreningens hjemmeside, og på FDFs hvis de ønsker det. Vi opfordrede også til at et print 
tilgår ”Syd for banen”, FDF, Lokalhistorisk arkiv, Roskilde Museum – samt pligtaflevering 
hvis det bliver en egentlig udgivelse. 
Tommy vil godt holde en aften til efteråret om FDFs historie. Det kan også blive til en 
artikel i ”Jul i Roskilde”, som Tommy allerede har skrevet til tidligere om 
genforeningsstenen. 
 
Københavnsvej : Birte Poulsen er interesseret i at være med til at lave noget om dette 
kvarter, hvor hun har boet fra 1944-1964 og hendes forældre frem til midten af 80’erne. 
 
Frøforsyningen:  Hvis der melder sig en tovholder, vil der kunne dannes en gruppe med 
Thorkil S. Kristensen, Gert Rasmussen, den ældre dame som Olaf Smith-Hansen kender, 
samt Anne Marie Larsen som boede på Munkesøvej 
 
Maglegårdsskolen:  vi vil gerne arrangere en aften på skolen til efteråret. Fokus skal være 
på de år skolen eksisterede, det særlige miljø der blev skabt, den langvarige debat med 
kommunen om sikring af skolevejen, det kommunale prestigeprojekt og så beslutningen 
om skolelukningen. 
 



 
 
 
Mogens kontakter Handelsskolen om lov til at komme ind samt en repræsentant for 
skolen, som kort kan fortælle om bygningernes brug i dag. Tommy prøver at samle en 
gruppe af interesserede som kan skabe indholdet af aftenen, f.eks. tidl. lærer Mogens 
Højer-Pedersen, tidl. souschef Erik Clausen, tidl. Elever Claus Roager Olsen og Katja 
Olsen, samt mennesker i kvarteret som selv eller hvis børn gik på skolen. 
 
Ringparken  fylder 60 i år. Det vil vi gerne arrangere en aften om i beboerhuset til 
efteråret. Kaj V. Hansen spørger Bo Jørgensen, Boligselskabet Sjælland, om en 
medarbejder vil fortælle om ombygningsplanerne. Niels Jørgen kontakter efterfølgende 
Svend Erik Seidenfaden, medlem af afdelingsbestyrelsen. Vi vil ikke ind i en boligpolitisk 
debat med de nuværende beboere, men fortælle historien om dette særlige miljø i 
Roskilde. Nuværende og tidligere beboere skal kunne medvirke med beretninger og fotos. 
I Ringparken kunne bl.a. sygeplejersker ansat ved sygehuset kunne få en étværelses 
lejlighed, og siden havde Risø en andel i at Ringparken blev udvidet med endnu flere 
lejligheder for at skaffe medarbejderne boliger. 
 
 
Der aftales ikke nogen ny dato for stormøde for arbejdsgrupperne, før vi ser hvad der er 
stof til at mødes om. 
 
 


