
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde mandag d.12 maj 2014 
 
Indledningsvis meddelte Lotte Fang, at hun hader kaffe, Kaj var forhindret af politisk arbejde og 
referenten var noget rejsegroggy efter 14 dage på Balkan – og således oplyst gik mødet i gang. 
 
1. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
 
2.Siden sidst: 
Rundvisningen på Skoleslagteriet var et godt arrangement fuld tilslutning og med god tid til at 
komme hele skolen rundt. Tina Frederiksen var guide, maden var helt ok, og Slagteriskolen har fået 
en skriftlig tak fra foreningen. Svend Erik fortalte, at Slagteriskolen bliver 60 år i denne måned og 
spurgte, om vi skulle reagere med noget. Vi blev enig om at afvente Slagteriskolens egne initiativer 
og eventuelt reagere på det. 
 
Om Retsbygningen og et Retten er Sat-arrangement. Man ville ikke have besøgende ind i 
bygningen, før den officiel er afleveret til bygherren. Mogens bør nok kontakte en lokal 
dommer/retspræsident/ høvding, eller hvad sådan en nu hedder, for at få tilladelse til arrangementet, 
så det hviler lidt endnu. Lotte vil gerne medvirke og fortælle om Ret og Dom i det gamle Roskilde. 
 
Walk on the wild side. Fredag d.2.maj blev stien indviet. Jonas Paludan fra Byrådet klippede 
snoren til stien, til en cykelopvisning og en fortælling om at bydelen ikke kun er en bil-bydel. 
Arrangementet fik en omtale i den lokale presse. 
Hvis de blomsterlogoer som Gunilla foreslår etableret laves, så kunne der laves fortællinger om 
logoerne og de enkelte firmaer/institutioner. De kunne fotograferes og indtales med den teknik., 
som vi kender, og allerede har brugt. 
 
Når Roskilde næste år bliver en blomsterby, så kunne dette indgå i arrangementerne/omtalen af 
byen. Der kunne laves byvandringer med Lotte og særlige plantekyndige omkring gamle medicin-
urter, klosterhaver, Henrik Harpestreng, sjældne træer mm. Der skal være en speciel hilsen til de 
dygtige plantefolk, der laver blomsterbedet på Stændertorvet i kummerne i hovedgaden. 
 
En oplysning:  Mogens Engelund har lavet en lokal wikipedia : www.e23.dk med fakta om 
Roskilde 
 
Tommy Hansen vil forsøge at lave noget om Roskilde Andel. Han vil forsøge at kontakte Arthur 
Poulsen, som var direktør der.  (  jeg er lige blevet oplyst om at AP er indlagt pt. ) 
 
Svend Erik kigger på hjemmesiden og tænker den opdelt på en ny måde. Vi afventer! 
 
Mogens arbejder videre med indvandringen i Roskilde. Han har gode kontakter, men vi venter lidt 
endnu med arrangementer. 
 



 
Vi har ikke fået noget respons endnu  fra Kaj om vandforsyningen. Mogens kontakter Kaj for at 
finde en teknisk-forvaltnings-vandmand. En eller anden kontakter geologiprofessoren Bundesen til 
medvirkning. Det sidste er vist sket. 
 
Forslag til aktivitetsplan: 
september: Domstolen 
oktober: Vandforsyningen 
 
Lotte laver en byvandring 20.august kl. 19 om Ringens historie. Vores forening holder på afstand 
lidt øje med andres initiativer. Det kan være at de gamle racer-drenge er i gang med noget. Vi 
afventer byvandringen og et virtuelt projekt. 
 
Svend Erik har lovet beboerne en kravledag i de hemmelige tunneller for beboerne i Ringparken -
indbydelsen kommer også på vores hjemmeside. 
 
Et arbejdsprojekt/område kunne være  at beskrive de arbejdspladser, der har været ved 
Kamstrupstien. 
 
Vi skal f.eks 3.november have en snak om en model for hvordan vi arbejder …. Referenten synes 
her at være svært ramt af jet-lak  så mon nogen kan huske videre?? 
 
4. Om hjemmesiden: Svend Erik arbejder videre med at skabe klarhed. 
 
5. Økonomi: Tommy oplyser at foreningen har 6.006.60 kr.. Mogens laver en høflig rykker. Der 
skal arbejdes på at finde/købe en dias-scanner. 
 
6. Evt Vi snakkede virksomhedsmedlemsskab og Mogens arbejder sammen med Handelskolen 
videre med udformningen. Evt kontakt til en PR-klasse. 
 
Dyrskuet vil være et fremtidigt emne at kaste sig over. 
Kontakt evt RUC for hjælp . 
 
 
Næste bestyrelsesmøde : Jakobskirken 18.august kl.10 
 
                                                                                Det var således det blev erindret! 
 
                                                                                     Niels Jørgen Rasmussen 
 
 


