
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Syd for Banen 2. november 2015 
                                                                                                                                 
1. Referat fra sidst blev godkendt. 
 
2. Siden sidst 
Vores bilagskonsulent Poul Erik Stokholm er død. Foreningen sendte en buket til begravelsen. 
 
5.10 foredrag om Rosma ved Svend Erik Christensen. Fint fremmøde. Vi må i foreningen gøre et 
eller andet rigtig godt, siden 50 mennesker kan finde det interessant at møde op og høre om en 
nedlagt og nedrevet gammel madrasfabrik. Jeg tror ikke, at man kan præstere det andre steder! 
  
26.10 Lys på byen. Det var et godt arrangement, men der var skuffende få tilhørere. Serveringen af 
frugt i pausen var en rigtig god og velsmagende idé. Foredragsholderen opfordrede byen/publikum 
til i højere grad at ”lege” med lysmulighederne i Energitårnet, at markere specielle begivenheder. 
Hun syntes, at det var en kedelig begrænsning at lysshowet skulle slutte klokken 23. 
Foreningen har efterfølgende fået en henvendelse efter brug at et manipuleret foto, fundet på nettet. 
Det er lidt uklart, hvad henvendelsen går ud på, men Mogens afventer, hvad problemet er. 
 
Vi afventer også resultatet af ansøgningen v/Otto Jensen om landsby/bydelsprisens 100.00 kr.   
(hørt efter mødet: ansøgningen blev afslået) 
 
Skal gøres 
Niels Jørgen skal aflevere havekolonifotos fra Granly til Lokalhistorisk Arkiv og derefter kontakte 
Kaj V. Hansen. 
Niels Jørgen skal gennemfotografere en vej med alle husene og derefter skal vi prøve at udvikle en 
metode til fremover at kontakte interesserede i at lægge billeder og fortællinger ind. 
 
3. Kommende arrangementer 
Vi er med ved offentliggørelsen af Årbogen fra Historisk Samfund, Vi er bidragydere. Mogens er 
forhindret, Svend Erik fortæller om Rosma og andre industrier i lokalområdet. Niels Jørgen om 
bevarelse af arkivmateriale for Roskilde Teaterforening, der lige er blevet 50 år. 
 
Svend Erik vil prøve at få et møde med Lokalhistorisk Arkiv. Forholdene er blevet alvorligt 
forringet. Det handler om imødekommenhed og økonomi. Der er 4 siddepladser. Vi bliver betragtet 
som nogle der er til ulejlighed, vi skal betale for ydelser. De ser os ikke som en bruger, en 
samarbejdspartner, der kan supplere Lokalhist. Arkiv. Vi har brug for at få aftalt nogle 
retningslinier, der er smidige og som respekterer os. Svend Erik opfordres til at medtage Gorm i 
henvendelsen. 
 
Lotte Fang udgiver sin nye bog Roskildes gader og stræder på Byens Hus og bliver samtidigt 75 år. 
Det er også et rundt jubilæumsår for byvandringer med Kaj V. Hansen. 



 
 
4. Forårets program 
Svend Erik aftaler med Jørgen Andersen et arrangement om Paramount og dengang rocken kom 
til Roskilde. Det skal falde sammen med en bogudgivelse og Rockmuseets åbning. Arrangementet 
skal holdes på det gamle Paramount. Datoen er ikke fastlagt endnu. 
 
En aften med en historiker og lærerbogsforfatter Søren Elmerdahl Hemmingsen. Noget om de 
lange linier -- hvad giver det os at arbejde med det historiske -- historien i helikopter-perspektiv. 
Mogens har kontakten og arrangementet skal være en gang i januar 2016. 
 
Kaj V. vil prøve at lave et arrangement i Jakobskirken i anledning af bogen Roskildes gader og 
stræder sammen med Lotte Fang og Brian Christensen. 
 
Til generalforsamlingen skal vi lave noget om det der er revet ned. 
Lotte Fang om udsigtsbakken og Plantagen. 
Vi skal alle sammen i bestyrelsen komme med et eller andet” det lå der før, nu er det noget helt 
andet”. 
Niels Jørgen vil vise en billedserie: mit Domkirkekig/kick 
 
Bliver gader eller huse systematisk fotograferet af Teknisk Forvaltning eller Roskilde Museum? Der 
må ligge noget fotodokumentation til grund for udbudsmateriale til arkitektkonkurrencer f.eks. 
Røde Port-projektet? Jeg kan huske, at Ruggårdsvej for omkring 15-20 år siden blev fotograferet af 
arkitekter eller arkitektstuderende til et form for atlas for kommunen med henblik på grader af 
bevaringsværdighed eller servitutbegrænsninger, var det kun huse fra før 1940? Hvor findes det? 
Var det en opgave for Kaj V. Hansen? 
 
Generalforsamlingsdatoen blev mandag d. 14. marts 2016. 
 
Snak om Marineforeningen Niels Jørgen prøver snart, hvis han ellers kan få taget sig sammen. 
 
5. Hjemmesiden 
Der har været hacker- og virusproblemer. Svend Erik arbejder sammen med Lasse om at klare det. 
 
6. Økonomien 
har det fint, vi har omkring 6.500 kr. 
 
7. Næste bestyrelsesmøde 
mandag 8. februar i Jakobskirken kl.10.00 
 
8. Eventuelt 
 
Det var således det blev erindret ! 
 
Niels Jørgen 
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