
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Syd for Banen 3. november 2014 
 
Afbud fra Lotte Fang 
 
1. Projekt Roskilde Ring 
Arbejdsgruppen Roskilde Ring, der består af Otto Jensen og Christian Møller Jensen, berettede om 
gruppens arbejde og konkrete resultater indtil nu. Der er rejst de første af en række sten i parken ved 
indgangene til den nu nedlagte racerbane Roskilde Ring. Stenene er forsynet med billeder og tekst 
samt en QR-kode. For tiden er rejst 6 stk. og flere er på vej. Opstillingen er sket i samarbejde og 
forståelse med Park og Vej – Roskilde kommune. Udgifterne hertil er sponseret af interesserede. 
Målet er at have færdiggjort den fysiske markering af Roskilde Ring til 5. juni 2015. 
 
Herudover er der planer og visioner om et virtuelt ”Museum Roskilde Ring” med lysmarkeringer og 
lyde, der udløses af sensorer, markering af starttårn og mållinie. Alt sammen i samarbejde med Park 
og Vej - Roskilde. Og alt sammen for at ”genskabe” atmosfæren fra racerbanens tid - uden at det 
kolliderer med parkens kvaliteter og øvrige aktiviteter. 
Der blev snakket om en eller flere byvandringer i området over emnet, feks. om vinteren  med 
levende lys og i samarbejde med Hotel Scandic, eventuel sluttende i hotellets ”Stirling Moss Bar”. 
Vi afventer arbejdsgruppens udspil til dato. 
 
Arbejdsgruppen arbejder videre med praktiske opgaver og med at ansøge fonde om tilskud til at 
realisere visionerne.  Christians email: Chresjan@gmail.com tlf 26274291 
 
Der er oprettet en særskilt konto i Nordea hertil: Reg. 2280 konto nr. 0718812461 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet blev godkendt. 
 
3. Siden sidst. Foreningen  modtog 25.000 kr  fra Foreningen Roskilde Festival ved Frivillig 
Fredag 26/9 2014 som en anerkendelse af foreningens måde at bringe historierne om sydbyen frem 
på og skabe nye fortællinger. Pengene er til at videreudvikle sti-projektet ” Walk on the Wild Side”. 
Der er også oprettet en særskilt konto i Nordea hertil: Reg. 2280 Konto nr. 6889792874 
 
Tommy og Svend Erik har fundet en scanner, der kan scanne billeder og dias, den kan det hele -køb 
den! 
Ved Henning Olsens begravelse sendte foreningen en buket. 
 
4. Forårsprogrammet: 
21. januar. En tur nord for Banen!!!. Besøg i den gamle Remise i Skovbogade, hvor en gruppe er 
ved at genskabe det første danske lokomotiv Odin. Kaj V. Hansen har kontakten. Datoen blev 
fastsat til 21/1 klokken 19.00 . 
 
23. februar. Generalforsamling fastsat til 23. februar. Forslag: byplanlægger, arkitekt mm. Gunilla 



 
Stine Rasmussen om ”Walk on the Wild Side”, forløb og visioner. Mogens Ohm Jensen har 
kontakten. 
 
30. marts. En aften med Christian Møller og Roskilde Ring 30/3 kl. 19. Mogens Ohm Jensen har 
kontakten. 
 
En aften i april Byvandring i/på Teknisk skole, det gamle Unicon hovedkvarter og de nye 
bygninger. Kaj V. Hansen har kontakten og laver aftaler. 
 
6. Hjemmesiden. Svend Erik og Niels Jørgen skal snarligst have et møde om billederne på 
hjemmesiden. 
 
7. Næste bestyrelsesmøde mandag d. 19. januar 2015 i Jakobskirken kl.10-11,30. 
 
8. Eventuelt. Tommy Hansen orienterede om arbejdsgruppen omkring Roskilde Andel. De graver 
sig igennem arkivmateriale. Han regner med 5-6 møder endnu i gruppen inden den er færdig. 
 
Tommy Hansen har skrevet en artikel til Jul i Roskilde om FDF-huset. Den kommer næste år. 
 
Tommy Hansen vil undersøge vort forhold til Lokalhistoriske Arkivs begrænsninger herunder 
muligheder for at affotografere og arbejdspladsforhold. 
 
 
 
 
Det var således det blev erindret!  
                                                    Niels Jørgen Rasmussen 
 


