
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Syd for Banen 8. februar 2016 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst. Referatet blev godkendt. 
 
2. Siden sidst: 
23. november 2015 var der præsentation af Årbogen fra Historisk Samfund. 
S.f.B. havde leveret stof til årbogen. Mogens havde skrevet om foreningen og Svend Erik om 
Madrasfabrikken. Mogens var ikke til stede. Svend Erik fortalte lidt om sin artikel og Niels Jørgen 
om foreningen samt lidt om at få videregivet Roskilde Teaterforenings arkivalier til Lokalhistorisk 
Arkiv. 
 
Copyrightsagen, hvor vi – i forbindelse med arrangementet om Byens Lys - brugte et billede, som vi 
ikke havde fået lov til at bruge, er slut. Vi har måttet betale en grov stor sum penge, og det har 
drænet meget kraftigt i kassebeholdningen. 
 
Mogens og Tommy skal besøge det gamle Ting-og Arresthus og se, hvad foreningen kan bruge det 
til. 
 
Niels Jørgen har fotograferet alle husene på Ruggårdsvej m.h.p. at lave en model for, hvordan vi 
fremover kan arbejde. Han fik det råd at starte med et par huse og se, hvordan det forløb. Manden 
må skaffe sig erfaringer. 
 
3. Kommende arrangementer: 
Mandag d. 15. februar: Søren Elmerdahl Hemmingsen om  ”Hvad giver historien os?” kl. 19 i 
Jakobskirken. Der er lavet plakat. Mød klokken 18 til borddækning. 
 
Mandag 14. marts: Generalforsamling. Niels Jørgen laver plakat. Kaj vil gerne være dirigent. Vi har 
alle indslag til aftenen: NJ viser en diasserie ”Døre i Roskilde”. Svend Erik noget om nedrivninger i 
vores område. Kaj noget om Vindingevej. Lotte om Plantagen og udsigtshøjen. 
 
Onsdag d. 6. april byvandring hvor vi besøger Paramount og Lo Specchio på Eriksvej 40 kl.19-21. 
Svend Erik har lavet kontakten. NJ laver en plakat. 
 
Mandag d. 2. maj kl. 19 i Jakobskirken: Lotte Fang om Gader og Stræder i Roskilde. Ny og 
opdateret efter kommunesammenlægningerne. NJ laver plakat. 
 
En forårsidé: Besøg på Ro's Privatskole, en tyrkisksproget privatskole, måske sammen med en 
byvandring i august. Kaj og Lotte og Mogens aftaler. 
 
5.juni Grundlovsdag. Fars Dag! Ringen Rundt. Mogens og Tommy har været til et 
planlægningsmøde. Man vil gerne gentage arrangementet grundlovsdag. Otto Jensen er tovholder, 



 
og det er vores indtryk at vi som forening ikke kan tilføre det ret meget. Ingen af de gamle 
motordrenge er formentlig interesseret i ret meget andet end Ringen. Vores hjemmesiden kan 
fortælle lidt om arrangementet. 
En videoklub vil gerne være med til at gøre noget ved arrangementet. Vi kunne måske også få dem 
til at videofilme en eller to byvandringer til vores hjemmeside. 
 
Vi skal prøve at koordinere arrangementsdatoer med Museumsforeningen og Historisk Samfund. 
 
Svend Erik refererede fra møde med Lokalhistorisk Arkiv, vi var alle enige om at forholdene for 
brugerne er blevet forringet og begrænset. 
 
Tommy er ved at registrere alle artikler og fotos i Jul i Roskilde- det er et kæmpearbejde. Han 
opfordres til at konsultere Rigsarkivet for hvordan sådan noget skal gemmes, så det har holdbar 
langtidseffekt. 
 
Hjemmesiden blev hacket i efteråret. Den var formentlig svag i koderne, men det er nu i orden. 
Disse er blevet styrket! 
 
Vi så med stor interesse Niels Jørgens fascinerende billedserier med ”Døre i Roskilde” og ”Mit 
Domkirkekig”. Dør-fotos vises på generalforsamlingen 14.3. 
 
Næste bestyrelsesmøde: mandag 18. april 10-11.30 i Jakobskirken 
 
 
Det var sådan det blev erindret. 
Niels Jørgen 
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