
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Syd for Banen 24. august 2015     
   
1.  Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 
 

2. siden sidst: 
Christian og Ottos arrangement på Roskilde Ring løb fint af stablen i det gode vejr. Det var et flot 
arrangement. De havde selv fundet hjælpere og sponsorer til arrangementet. Det var nærmest 
overflødigt at Syd for Banen var der i nogen praktisk funktion. Vi kunne have uddelt foldere om 
S.f.B., men rigtige mænd interesserer sig for vindmodstandskoefficienter, stempelringe og dæktryk 
– og det er jo ikke lige vores spidskompetence. 
Tommy har fået styr på økonomien i forbindelse indbetalinger til arrangementet og sat alt ind på 
rette konto. 
Niels Jørgen  tog fotos og har videresendt dem til Christian. 
Mogens foreslog en friluftsgudstjeneste i forbindelse med næste arrangement, men måske er det 
ikke lige sagen i denne sammenhæng. 
Måske manglede der lidt på pressesiden, og måske kunne en eller anden ”eventmager” eller 
turisme-organisations-idestyrings- partner fra RUC eller Handelsskolen være interesseret i at bistå 
Christian og Otto som en eksammensopgave eller -øvelse. 
 
            Et nyt stiforløb. Kommunen har inviteret til et snakkemøde om et nyt stiforløb fra Banen     
og bag Rådhuset og koblet til Kamstrupsti. Svend Erik og Niels Jørgen vil deltage med historiske 
input i mødet.   
 
           7.juni 20 personer deltog i sti-vandringen med Gunilla og Svend Erik på dele af Walk on the             
wild Side. Kaffe i haven hos Mogens, musik og sang . Fin presseomtale. 
  

19. august Byvandring i kvarteret Jakobskirken Astershjemmet ved Mogens. Kaffe og 
musik og ca. 120 deltagere. 

 
Svend Erik vil gerne tilbyde at lave en byvandring om Kamstrupstien til næste sommers række af 
byvandringer. 
 
Fortællerstolen er blevet indviet af forfatteren Dorthe Schou, der fortalte for børnehavebørn 
Gunilla fotograferede. 
 
Mogens har skrevet en artikel  om foreningen Syd for Banen til Historisk Samfunds  Årbog. 
Svend Erik har en artikel  om Rosma. Roskilde Madrasfabrik sammesteds 
Og næste år en om Garverierne i Roskilde 
 
Årbogen bliver præsenteret ved møde på Rådhuset 23.november klokken 19. 
 



 
 
 

Ideer til kommende aktiviteter: 
 
Lys på Roskilde 
Kaj V. Hansen laver aftaler 
En dag i november Om Roskildes lys og lyssætning med Gunver Hansen, der har lyssat 
Energitårnet, Sct Laurenti Kirketårn, kuplerne i Skomagergade, AOF-bygningen i Kulturstrøget. 
Arrangementet tænkes afviklet i den gamle byrådssal Stændertorvet. Det kunne være en opvarmer 
inden en planlagt lysfest.  
Dato kom efter bestyrelsesmødet: mandag d. 26. oktober klokken 19.00 i Byens Hus på 
Stændertorvet. 
 
Et besøg i Viadukten en lørdag eftermiddag. Mogens har kontakten til Otto. 
 
Noget om Paramount måske i efteråret 
Svend Erik kontakter Jørgen Andersen 27356744. hippiandersen@gmail.com Han har arbejdet som 
researcher for Thomas Gurup, der har udgivet bogen ”Da Rocken kom til Roskilde”, udgivet af 
Rockmuseet. Kunne Jørgen lave en aften i det gamle Paramount evt også Lo Speccio? 
 
Marineforeningen formand Keld Christensen 20742786 åben onsdag 12-16 og lørdag 12-16 
46369973 Niels Jørgen kontakter arrangement måske en gang til foråret, hvor man måske i to hold 
kan skiftes lidt indendørs og lidt i haven af hensyn til pladsmangel. begrænset antal deltagere. 
 
Kontakt Rockmuseet for et medlemsbesøg lidt al la Retsbygningen Niels Jørgen forsøger. 
 
Julemad på en anden måde. Kunne Madkulturen lave noget? En collage via Tommy om 
Havsteenfamilien kunne afleveres ved denne lejlighed. Kaj kontakter direktør Judith Kyst 
 
Besøg på Frellsen – en gammel roskildevirksomhed kaffe chokolade og flødeboller var det en ide'? 
 
Husmoderjobbet som arbejdsplads for 50 år siden – focus på kvindearbejdspladser. Kender du en 
Mutter skrap? Grukedler, syltnig, henkogning af nål og tråd og børn.!!! Vi har mange kvindelige 
medlemmer i foreningen, der ville kunne sige noget om deres mors arbejde. Hvem? 
 
Vi laver et raid på Astershjemmet og ved en aftenmøde fremviser vi alle perlerne. Der ligger en 
historie og venter alle steder. Find den og red den for eftertiden. 
 
Walk on the wild Side i fremtiden og i relation til Nordeafondens Kløverstier. Skal vi videre den 
vej og i så fald med hvem? Vi kan byde ind på en af de fire stier i kløveret, men hvem vil etablere 
de andre tre ruter, f.eks. med udgangspunkt på Stændertorvet? 
 
Hjemmesiden: Svend Erik ser på om der skal ændres. 
 
Økonomi: Økonomien har det godt. Vi har 6 restanter, Mogens kontakter nogen af dem. Vi har 78 



 
husstandsmedlemsskaber. 
 
Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 2. November klokken 10.00 i Jakobskirken 
 
Det var således det blev erindret. 
Niels Jørgen 
 


