
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Syd for Banen 19-01-2015 
 
1. Referatet fra sidst blev godkendt. 
 
2. Siden sidst. 
 Der har fra flere sider været meget fint respons på Svend Eriks aften om 
arbejdspladserne på Kamstrupsti. SE arbejder videre med at skrive det sammen, sådan at det kan 
komme på hjemmesiden. Herunder noget om Madrasfabrikken, som er under nedrivning. 
Der vil også blive kigget på garverierne, og det vil der måske i fremtiden komme en aften om. 
SE skal fra sit arbejdsværelse tage fotos af nedrivningen af Madrasfabrikken. 
 
Det gav anledning til at et arrangements-tema kunne være ”Det er revet ned” ”Det lå her først”. 
 
 Roskilde Ring. Opsætningen af stenene på Ringen fortsætter og forventes at blive 
færdig til den planlagte tid. Hvis ikke Christian allerede har planer om mediedækning, så kunne 
man foreslå TVLorry at komme, det kunne der være gode billeder i. De må også have adgang til 
spændende arkivmateriale, som de kan pynte en udsendelse op med.   
 21. januar, altså samtidigt med Syd for Banens besøg på Remisen, så stiftes en ny 
forening: Roskilde Rings Venner på Hotel Scandic. 
 Den nye forening er ikke en del af Christians og Ottos planer om et virtuelt museum 
på Roskilde Ring. 
 
3. Økonomi og meddelelser fra Tommy 
  Tommy viste os regnskabet, der viste et årsunderskud på 1.572 kr. Vi har et 
indestående og kontanter for 5.468 kr. Vi har i regnskabsåret haft anskaffelser for 9.022 kr. Dertil 
har vi 25.000kr til projekt Walk on the wild side . Så vi ligger fint med økonomien. Vi har ca. 80 
betalende husstande som medlemmer. 
 Poul Erik Stokholm bilagskontrollør kom for at udøve sin kontrol. Han genopstiller 
ikke til generalforsamlingen. 
 Et forslag til hvad vi kunne bruge pengene til:  Vi kunne lave en folder til biblioteker 
mm. Svend Erik og Niels Jørgen kommer med forslag. 
 Tommy oplyste, at forholdene på Lokalhist. Arkiv er afgjort forringet. Meget af 
pladsen er inddraget, der er faktisk kun 3-4 sidepladser og dermed ikke muligheder for at lave ret 
meget uden at forstyrre andre. 
 Tommy oplyste, at den gruppe, som han har samlet for et lave noget omkring 
Foderstoffen er stødt på en mur. Ved overflytningen til Gadstrup er alt arkivmateriale tilsyneladende 
kørt på Forbrændingen. Gruppen er ophævet indtil videre. 
 Tommy fortalte at Jul i Roskilde har ændret profil. Den er blevet ”tematiseret”, således 
at hans artikel om FDF-huset ikke er kommet med i denne omgang. Hæftet er måske ikke så meget 
mere et tilbageskuende historisk blad/julehæfte, men mere en firmagave, et annoncehæfte, der 
signalerer fremtid og dynamik. 
 Niels Jørgen skal sende to billeder til Tommy af den gamle og nye silo, taget fra 
samme vinkel. 



 
 
 
4. Hjemmesiden 
Svend Erik gennemgik Hjemmesiden og viste os de foreslåede ændringer og nye principper. Det, 
der er skrevet omkring Ringparken, skal være vores model: en kort intro, der fanger med et billede 
og højst 5-6 linier og klik her for at læse videre. Den vedklikkede tekst skal være en pdf-fil med 
billeder placeret som forfatteren selv vil have det i sit originale manuskript. Billederne skal også ”i 
løs vægt” lægges ind på hjemmesiden, sådan at de kan ses uafhængig af tekstsiden. Billederne skal 
være forsynet med relevante undertekster og ordnet efter vejnavne, så de kan indgå i en 
fritekstsøgning. Ved generalforsamlingen vil SE kort fortælle om sidens opbygning og vise hvad 
den kan. 
SE arbejder videre med at fylde på hjemmesiden. 
  Hjemmesiden har været hacket, men er oppe at køre igen. Det er kun Niels Jørgen, 
Mogens, Svend Erik (og Lasse), der skal have password. 
 
5.Generalforsamlingen 
afholdes 16. februar klokken 19.00. Bestil lagkage til 60 personer. 2 højt respekterede quinder bør 
forestå udskæringen af kagen, således at alle kan få et passende og nøje tilmålt quantum. 
Mogens er mødeleder 
Gunilla fortæller om Sydbystien 
Svend Erik om Hjemmesiden 
Niels Jørgen laver en plakat. 
 
6. Videreudvikling af stien: 
Bedre kort til udskrivning fra nettet. 
En app til en smartphone. 
En folder til turistbureauet. 
Mere permanent afmærkning af stien. 
På vores hjemmeside skal der være et link til stien. Den må Svend Erik klare. 
Vi skal fortsætte med at producere nyt med QR-koder til stien. 
 
7. Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 16.marts 2015 kl. 10 i Jakobskirken. 
 
Ideer til kommende arrangementer: 
 
En aften med Paramount, måske med Grethe Aagaard, evt. samtidig også om Lo Speccio 
 
Lotte Fang om gadenavnene i vores område (forslag fra Bente Harbo) 
 
En tur i Energi-tårnet 
 
Jette Bundgaard om noget fra Roskilde Banks kælder- hun holder et møde med kirkens seniorklub – 
Mogens vurderer om det er noget at gå videre med. 
 
En aften om garverierne. 



 
 
 
Hjælp -det er revet ned 
  
En aften med Kanal-Willy – et udpluk fra de gamle lokaltv's udsendelser. Nyheder fra vores 
område. Findes der en oversigt over emnerne? Mogens Rimm Nielsen kunne han være 
kontaktmanden? Eller er alt kommet på Lokalhistorisk Arkiv? NJR undersøger. 
 
Det var sådan det blev erindret !      
                                                                                            Niels Jørgen 
 


