
 
Referat af bestyrelsesmøde 8. april, efter generalforsamlingen 2013 
 
1. Godkendelse af referat. 
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 25. februar blev godkendt. 
 
2. Bestyrelsen konstituerede sig: 
Mogens Ohm Jensen: formand 
Niels Jørgen Rasmussen: næstformand og sekretær 
Tommy Hansen: kasserer 
Svend Erik Christensen menigt medlem 
Jytte Larsen menigt medlem 
Praktiske funktioner : Niels Jørgen fortsætter med plakatproduktionen og laver billedarbejde. 
Mogens varetager pressekontakten og skriftlige formuleringer. Jytte sætter plakater op. 
Plakaterne om Snerlevej er husstandsomdelt. 
Hjemmesiden: Svend Erik Christensen og Niels Jørgen vil se på det. 
Ved vores arrangementer må alle gerne møde en time før og hjælpe med borddækning, 
kaffebrygning m.m., tilsvarende hjælpe med oprydning bagefter. Mogens spørger Henning Olsen og 
Gurli om de stadig vil hjælpe til. 
 
3. Snak om generalforsamlingen. Det er godt med et indslag ved generalforsamlingen. Det var en 
fin -og dyr kage, og med prikkerunden blev der lidt byfest over det. Og det må der gerne være. 
Et forslag til næste generalforsamling kunne være at præsentere Sydbystien. Kaj Hansen kunne i et 
powerpointprogram tage os igennem 100 år af Roskildes – og især sydbyens arkitekturudvikling. 
Det er en ganske broget og bredspektret affære, der kunne bringe os tankefuldt omkring. 
Hvordan kommer vi videre omkring prikkerunden?  Kan der dannes en arbejdsgruppe, der 
kunne køre selv. Kunne Lykke Jørgensen og damen med alle Køgevejsforretningerne være 
initiativtagere. Skulle vi i første omgang geografisk begrænse os yderligere. 
 
4. Økonomi. 
Tommy havde en kontingentrestanceliste – Mogens sender remindere. 
Tommy søger tilskud fra Dagbladets fond, størrelsesorden 5-10.000 kr. efter aftale med Mogens. 
Ansøgningsfrist 20. april. 
 
5. Kommende arrangementer. 
1. Tommy finder sammen med FDF frem til en passende dato i efteråret feks oktober. 
2. Svend Erik finder i samarbejde med Ringparken et passende tidspunkt i september, det 
kunne være 24/9.  Niels Jørgen vil godt støtte Ringparken-gruppen med det billedmæssige. Svend 
Erik kontakter ham i den kommende uge. 
3.         Mogens kontakter Handelsskolen for at finde tid til et arrangement i november. Det er         
            Maglegårdskolen der er på tapetet. Tommy og Mogens finder kontaktpersoner til en 
            indvendig byvandring   ( hvis man ellers kan foretage en sådan)  
 
Næste bestyrelsesmøde : Mandag 27. maj kl.10 i Jakobskirken 
Det var således det blev erindret  
Niels Jørgen 


