
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Syd for Banen mandag 16. marts 2015 
 

1. Referat fra sidste møde blev godkendt. 
 

2. Bestyrelsen konstituerede sig. Posterne uændret. 
 
Om hjemmesiden 
Svend Erik skal lave en ”knap” på vores hjemmeside, der henviser til www.arkiv.dk. Og dermed til 
over 500 arkiver i landet. Lotte Fang oplyste, at tidligere bankdirektør Kurt Bugtrup laver 
www.roskildesudvikling.dk, der er opdelt i gader og huse mm. Altså sådan som vi også forestiller 
os, at vores kommer til at fungere. Den bør vi også have en ”knap” på. Vi bør fodre hinanden og 
Mogens vil sætte Hans-Otto Witt-Nielsen ”Snerlevej” i forbindelse med Bugtrup, det vil være 
meget nærliggende. 
 

3. Siden sidst: 
Besøg i Remisen. De ca 40 deltagere blev delt i 2 hold og vist rundt. Man var glad for at kunne røre 
ved tingene. Der var ingen brugerbetaling. 
Generalforsamlingen fungerede som den skulle. Der var ca 50 deltagere. Gunilla var en inspire-
rende person og Mogens har samlet ideerne til videreudvikling af Walk on the Wild Side. 
Roskilde Ring 
Svend Erik og Tommy og Kaj V. var med til mødet med Otto og Christian. De mangler personer til 
praktiske opgaver i forbindelse med arrangement grundlovsdag. Hjælperne vil få hvide kedeldragter 
med Roskilde Ring på ryggen og skal hjælpe til med at dirigere det hele lidt. 
Mogens vil i sin nyhedsmail bede om frivillige fra Syd f. Banen til dette arrangement, ellers kunne 
man måske henvise til hjemmeværnet. Tommy er vores tovholder på vores del af projektet. 
Sæbekassebiler og billøb har også været nævnt, og at spejderne kunne opfordres til at arrangere det. 
Det var FDF, der i sin tid lavede det allersidste løb, et sæbekasseløb, og de må være de første til at 
blive inviteret til at gentage det, og hvis de vil - måske i samarbejde med de spejdere, der er i 
klubhuset på Ringen. 
 
Mogens vil sammen med Tommy skrive en artikel til årbogen for Historisk forening for Roskilde 
Amt om foreningen Syd f. Banen, og Svend Erik en artikel om Madrasfabrikken. 
 

4. Økonomi Kasseren oplyser at der er mange, der skylder i kontingent, Mogens skriver noget i 
nyhedsbrevet. 
 

5. Efterårets arrangementer 
Idéliste: 
Besøg Viadukten og se racerbane, flysimulator mm Her startede Jason Watt og Kevin Magnussen, 
Mogens kontakter Otto for et arrangement i maj. 
En aften om Kamstrupsti Fabrikker, herunder Madrasfabrikken  Svend Erik i september. 
Eva Tønnesen om stærke kvinder i Roskilde. Hvem? 



 
 
 
En aften med Kanal-Villy. Relevante videoklip, hvem kan undersøge hvad der findes? 
Det lå her før – nedrivningsbilleder. - vil være et godt tema til en generalforsamling. 
Paramount og evt Lo Speccio- Niels Jørgen kontakter Grethe Aagaard for et arrangement. 
Gadenavne i Sydbyen med Lotte Fang. Lotte siger at det kan vi altid gøre 
Energitårnet rundvisning. Hvem? 
Byvandringer i forbindelse med walk on the wild side- helt eller etapevis. Turen kunne være midt 
juni. Svend Erik kontakter Gunilla. 
Marinestuen- Niels Jørgen kontakter, evt et arrangement i november. 
Lys på byen -  en aften med lysarkitekt Gunver Hansen, der kar lyssat skomagergadelamperne, 
Energitårnet mm. Kan holdes en mandag i oktober. Lotte Fang kontakter. 
 
Allerede aftalt for resten af forårssæsonen/sommeren 
30. marts 2015 klokken 19 Byvandring med historikeren Christian Møller Hansen og Rundt på 
Roskilde Ring. Niels Jørgen har lavet plakat. 
 
Onsdag d. 15. april 2015 klokken 19. Teknisk Skole , Pulsen 10. Jesper Østrup direktør for Teknisk 
Skole og Kaj V. Hansen byrådsmedlem viser rundt. Niels Jørgen laver plakat. 
 
Onsdag d. 19. august kl. 19 byvandring omkring Østervangscenteret og Jakobskirken. Mogens er 
kontakt til Kaj V. og Lotte Fang. -og Niels Jørgen for plakat 
 

6. Info-folder 
 
Informationsfolder om foreningen Svend Erik laver en tekst og sammen med Niels Jørgen laves et 
lay-out. Og undersøges priser 
 

7. Næste bestyrelsesmøde 
 
mandag d. 4. maj klokken 10 i Jakobskirken. 
 
 
 Det var sådan det blev erindret af Niels Jørgen 
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