
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde 18. april 2016 
 

1. Godkendelse af 3 referater: 
Referat fra bestyrelsesmødet 8.februar, Referat af generalforsamlingen 14.marts og Referat af 
konstitueringen efter generalforsamlingen, blev godkendt og underskrevet. 
 

2.  Siden Sidst: 
Der var overraskende fin tilslutning til generalforsamlingen. Det kan ikke kun være lagkagens 
skyld. Vi må gøre noget godt. Der kom 7 nye medlemmer ved generalforsamlingen. 
 
Arrangementet med Paramount og Lo Specchio havde omkring 30 deltagere, og der var andre/ nye  
ansigter mellem deltagerne. 
Andreas Buchtrup fortalte ivrigt og engageret om teatret og Jørgen Andersen om Paramount. Han 
havde fundet de store plancher, der var lavet ved en tidligere lejlighed og som måler 1x2 m. frem. 
De viste for hvert 10-år om Paramounts aktiviteter. Han var næsten ikke til at stoppe med alle sine 
anekdoter. Det er et kæmpearbejde han har udført, man kan næsten dag for dag følge alle koncerter 
og bands fra alle årene. Grethe Aagaard, der også havde været med siden tidlig start, som også var 
til stede, udtrykte det sådan: Det her er simpelthen en dagbog over min ungdom. 
Jørgen Andersens indsamlinger vil resultere i en bog, der skal udgives sammen med åbningen af 
Ragnarock. 
 

3.  Kommende arrangementer: 
2. maj 
Lotte Fang 2. maj om gader og stræder i Roskilde Kommune. Plakaten er lavet. Bestyrelsen møder 
op til borddækning klokken 18. Vi forventer omkring 100 og anskaffer kage svarende hertil. 
 
5. juni 
Grundlovsdag 5.juni Roskilde Ring. Otto Jensen og hans folk har planlagt arrangementet ud fra 
erfaringerne fra sidste år, der er ikke rigtigt noget, vi i bestyrelsen kan bidrage med, men der skal 
nok sparkes lidt mere PR ind på et tidligere tidspunkt. 
 
onsdag 17. august kl.19 Byvandring med Kaj V. Hansen i området omkring Ro's skole. Han sørger 
selv for kontakt og medieomtale. Kaj sender info til Mogens, så det kommer på hjemmesiden. 
 

4.   Planer om efterårsarrangementer: 
Disse arrangementer datofastsættes, når vi ses d. 2. maj 
Jakob Sørensen: Rygter, Myter og Fakta om Besættelsen. En mandag først i december. Evt i 
samarbejde med Historisk Samfund ( Mogens kontakter Gorm Hansen). Jakob kan sælge sine 
bøger, hvis han har interesse for det.      NJ kontakter ham og aftaler honorar. 
 
Eventuelt 5. september Kurt Buchtrup viser billeder om rådet Syd for Banen. Mogens aftaler. 



 
 
En aften i oktober 
Vores Vejs historie. Tommy Hansens materiale om Bakkedraget og Havelodden. Palle Kvist om 
Wæbersvej. Evt. også Snerlevej kort, evt Ruggårdsvej og Ruggårdsves Facebook. Tommy aftaler 
med Palle Kvist 
 
en gang i november: Svend Erik Christensen noget om Roskilde som garveriby. Svend Erik 
snakker med sig selv! 
 
En byvandring feks. søndag 25. september kl.14 på Sydbystien. Svend Erik om en ny etape. 
Eventuelt noget om naturen undervejs. Kontakt til grønne foreninger? Koordinering: Mogens 
reserverer kirken og kontakter Gunilla, Svend Erik kontakter Danmarks Naturfredningsforening. 
Forsøg at få Roskildebilleder ved Kasper Jørgensen og hans fotogruppe til at stå for foto-
workshop-delen af byvandringen og tage lækre billeder af spændende og markante steder 
undervejs. Vi mødes sidst i kirken og viser billeder på storskærm og hører, hvad de andre grupper 
har oplevet. NJ kontakter Kasper Jørgensen og udvikler billed-ideen. 
 
 

Andre ideer til fremtidige aktiviteter: 
Min festival: Utallige frivillige har i årenes løb deltaget i festivalen i boder og som vagter mm. En 
aften med focus på foreningerne i vores område og deres deltagelse i ”maskinrummet”, en 
mulighed for at fortælle egne oplevelser til fælles gavn og glæde. Eks. Rockkost- 
forældreforeningen på Østervangsskolen solgte råkost og morgenmad. Vognmandsmarkens 
Børnehave solgte saftevand og småkager. KFUMs byggefond, Roskildegarden. 
 
Roskilde Festivals Højskole er ved at etablere sig på Musicon. De savner lokal forankring - 
hvordan kan vi befrugte hinanden. De har bla. Noget med ”urban gardening”, sæt dit aftryk på 
omgivelserne mm. Det kunne være værd at følge op på. 
 

5.  Hjemmesiden 
Svend Erik arbejder videre med Lasse og klarer en knap til at melde sig til som modtager af 
nyhedsbrevet og finder en smartere måde at vise plakaterne på. Samt formular så nye medlemmer 
kan udfylde formularen på hjemmesiden og deres tilmelding går videre til formand og kasserer. 
 

6. Økonomien: Tommy oplyser at økonomien er ved at have det bedre, vi er ved at være på fode 
igen. 
Der var 20 kontingentrestancer, som blev overdraget Mogens til videre behandling med anstand og 
delicatesse, som Gustav Wied en gang har udtrykt det. 
 

7. Eventuelt: 
Der var ingen indlæg, Alle med behov havde undervejs sagt det, der skulle siges. 
 
Næste bestyrelsesmøde fastsat til mandag d. 26. september kl.10 i Jakobskirken. 
                                                                                     Det var således det blev erindret! 
                                                                                                             Niels Jørgen 




