
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 25. februar 2013 i J akobskirken 
 
1. Godkendelse af referat. 
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 14. januar blev godkendt. 
 
2. Siden sidst. 
Takkekort fra Henning Olsen for gaven ved hans 80 års fødselsdag. 
Niels Jørgen Rasmussen og Mogens Ohm Jensen har haft et møde med museumsleder 
Frank Birkebæk, Roskilde Museum. Se notat. 
Vi drøftede perspektiverne i et samarbejde. Hvor kan foreningen have glæde af muséet – 
og omvendt? 
Vi vil gerne bidrage til museets årbog, f.eks. med en artikel om Havsteen-familien på Store 
Maglegaard, som Tommy Hansen og Bente Harbo skriver, med en efterskrift om vores 
lokalhistoriske forening v/ Mogens. 
Niels Jørgen går videre med at undersøge mulighederne for at få trykt en foto-årbog. 
Mogens spørger Hans-Otto Witt-Nielsen, om han vil stille sig til rådighed for en sommer-
event på Snerlevej, hvor vi får RUC studerende fra Performance Design til at hjælpe os. 
Vi vil gerne sige ja tak til muséets hjælp med at vejlede os i, hvordan vores frivillige bedst 
bidrager til en korrekt registrering af indsamlet materiale, fotos m.m. Afholdelse af en 
kursusaften engang til vinter? Vi mener, at vores lokalhistoriske materiale naturligt skal 
ende på Lokalhistorisk Arkiv, ikke på muséet. 
Webmaster: Henning Bjørn Larsen vil kontakte ÆldreSagen i Roskilde, om de kan pege 
på en mulig webmaster for foreningen. Hans-Erik Germuth har tilbudt at vejlede Niels 
Jørgen og Mogens. 
 
 
3. Generalforsamlingen. 
Forslag til dirigent: Kaj V. Hansen. Mødeleder for aftenen: formanden. 
Henning Olsen og Henning Bjørn Larsen udtræder af bestyrelsen. 
Vi drøftede mulige kandidater til bestyrelsen, som vi vil spørge, samt en mulig suppleant. 
”Prikkerunde” efter kaffen, hvor de tilstedeværende kan plotte forretninger og 
arbejdspladser ind på kortet over sydbyen, som Kaj skaffer fra Teknisk Forvaltning. Niels 
Jørgen udarbejder kort til at notere en beskrivelse af den enkelte forretning/virksomhed 
ned på. Niels Jørgen sætter folk i gang med processen. 
 
 
4. Rabalderfest 18. maj. Forslag fra Gunilla Rasmus sen. 
Vi vil gerne bidrage til en sydby-sti, men ingen kan medvirke på Musicon d. 18. maj. 
Mogens kontakter Gunilla. 
 
 
5. Eventuelt. 


