
 
 
 
 

Bestyrelsens beretning 2011-2012 
Fremlagt mundtligt på generalforsamlingen d. 28. marts 2012 
 
 
1. Medlemsfremgang trods et mere stille år 
Lokalhistoriegruppen ”Syd for banen” fik en forrygende start i 2010, med stor interesse fra 
mange sider, tilgang af mange medlemmer og bevågenhed fra pressen omkring vores 
arrangementer. 
Sammenlignet med det første år har foreningens andet år været mere stille. I bestyrelsen 
har vi ikke haft fantasi og overskud til lige så mange arrangementer, og vi har haft mere 
end svært ved at få etableret en hjemmeside ad frivillig vej. Trods det mere stille år har vi 
haft nogle meget velbesøgte arrangementer med et rigtigt godt indhold, en stabil tilgang af 
nye medlemmer, og det er også lykkedes at få etableret en hjemmeside for foreningen, 
som I vil få at se om lidt. I arbejdsgrupperne er der især blevet arbejdet med FDF’s 
historie, Havsteen-familien på Store Maglegaard, og med gennemfotografering af 
Haveforeningen Granly. Desuden er foreningen blevet opsøgt af andre, der arbejder med 
netværk og byudvikling i sydbyen, og på den måde er foreningen blevet en mere aktiv 
medspiller i de initiativer, som der tages i øjeblikket for at  
 
 
2. Foreningens situation lige nu 
57 medlemmer 
Ny kasserer Claus Neckelmann desværre ramt af sygdom 
Pænt overskud 
Hjemmeside 
 
 
3. Arrangementer 
Byvandring MadX Judith Kyst Store Maglegaard juni 2011 
Roskilde Brænder på brandstation nov. 2011 Lotte Fang-Borup, to gamle brandfolk 
Vandgrød 156 gange om året – Eva Tønnesen 
Aftenens emne – Fra Unicon til Musicon 
 
 
4. Arbejdsgrupperne 
FDFs historie – et skub til at FDf selv finder materialet frem i det meget omfattende arkiv; 
kontakten til Alf Larsen, inden han døde 
Havsteen-familien på Store Maglegaard – Bente Harbo, Tommy Hansen og Claus Røllum-
Larsen 
Granly gennemfotograferet – Niels Jørgen Rasmussen 
Modstandskampen - Henning Bjørn Larsens store netværk, mange interviews 
Indsamling af materiale – nu mulighed for at få det præsenteret på hjemmesiden 



 
 
 
 
5. Netværk i sydbyen 
Borde og bænke i Roskilde Ring 
4. klasserne på Østervangsskolen og Musicon – Gunilla Rasmussen 
Havecafé 
INSP – lydcollager x 2 
Sti-idé 
Jakobskirken lægger lokaler og kopimaskine til 
 
 
6. Præsentation af hjemmesiden. 
Efter flere forgæves forsøg 
Lasse Højer Pedersen, professionel, mod honorar – tog ham en uge 
Giver os bedre mulighed for at præsentere det lokalhistoriske materiale 
Platform for foreningen og arbejdsgrupperne 
Annoncere arrangementer 
Netværk sydbyen 
 
 
7. Tak 
Til alle involverede: bestyrelsen, Lotte Fang-Borup, frivillige på alle leder 
Stor velvilje fra folk i området 
 
 
Hermed fremlægger jeg bestyrelsens beretning til drøftelse. 
 
Mogens Ohm Jensen 
formand 
 


