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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 6. 9. 2018 

Tilstede: Hugo Madsen (HM), Rose Madison (RM), Anni Mortensen (AM), Henning Jensen (HJ), 

Peter Tandrup (PT), og Elisabeth Riber Christensen (ERC, referent) 

Sted: Bredengen 40, 4000 Roskilde 

 DAGSORDEN DISKUSSION OG BESLUTNINGER 

 

1 Velkomst Foreningens formand bød bestyrelsen velkommen og 

markerede ½ årsdagen for afholdelse af 

Generalforsamlingen 

 

2 Godkendelse af referater Referaterne af bestyrelsesmøde 25.6.2018 og 

Forretningsudvalgsmøde den 8.8.2018 blev godkendt. 

 

Formanden blev tilskyndet til at udsende referaterne, 

ligeså snart de forelå, så medlemmerne kan følge op på 

beslutningerne. 

3 Status på foreningens 

stilling og væsentlige 

begivenheder 

Formanden henviste til KIK Indad-mailen fra 22.8.2018 og 

efterlyste aktiviteter, der kan inddrage medlemmerne. PT 

understregede, at vi må huske de medlemmer, som ikke 

har mailadresse eller er på FB. 

 

Formanden er i løbende dialog med Pierre Kary (PK), som 

er inviteret til bestyrelsesmøde i november. PK indkalder 

forslag til udsmykning af ny rundkørsel i Svogerslev. 

 

Formanden orienterede om invitation til høringssvar på 

det kommunale budget, og det blev besluttet, at FU følger 

op på mail. 

 

PK har opfordret os til at udvikle Zebrakoncept for 
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Svogerslev. HM tager kontakt til Lokalrådet om samarbejde 

om f.eks. et beboerhus. 

4 Økonomi PT orienterede om, at vi har haft en udgift til hjemmesiden 

og indtægt fra 42 medlemmer. Mobile Pay koster 500 kr i 

oprettelse og et lille gebyr pr. transaktion. Bestyrelsen 

beslutter, at vi skal have mobile pay ordning nu. 

 

ERC orienterede om, at vi har indsendt ansøgning til 

Kulturpuljen i Roskilde med forventet svar om et par uger. 

Vi kan også forvente svar fra VELUX fonden i midt 

september. Vi har behov for at specificere vores udgifter til 

udstyr i Start- og Udviklingsansøgningen. ERC kontakter 

Ramsø, Vindinge og Lejre lokalforeninger for at høre, hvad 

de har bekostet. PT laver et budget. 

5 Medlemmer Vi har nu 42 medlemmer (husstande) ifølge PT. 

HJ vil hænge nye A3 plakater op ved centeret, og vi vil alle 

mobilisere dem, vi kender. 

6 Hjemmeside og FB side Vi har oplyst, at vi er parate til at få reklamer på 

hjemmesiden, og der har ikke været protester. HM 

kontakter lokale firmaer. 

HJ er blevet administrator for FB gruppen. 

7 Arkivalier Intet nyt siden sidst 

8 Aktiviteter Vi holder KSI jubilæum den 16.9.2018, og Henrik Børsting 

kommer fra Byrådet med en check. Er SLF mon medtænkt 

som modtager i denne check? HM og RM følger op med 

kommunen. AM fremviser collage forberedt til KSI. 

 

Den 22.9. 2018 afholder HM en byvandring i Svogerslev. 

Den 9. oktober 2018 holder ERC et foredrag i beboelsen 

Kongehøjen. 
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Vi planlægger et medlemsmøde i november måned, hvor 

vi vil diskutere ideer med medlemmerne f.eks. til en 

fastelavnsridning. ERC afklarer dato med Lynghøjskolen. 

   

SLF er kommet med i Kulturbasen. ERC skriver opslag, som 

HJ lægger op. 

9 Eventuelt Henvendelse fra Leif Rødskov, som efterspørger 

dispositionsplan fra 1962. HM har denne plan, som han 

sender til Leif Rødskov og bestyrelsen. 

10 Næste møde En dato blev ikke aftalt. Afventer tid for medlemsmødet i 

november. HM udsender dato og indkaldelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse: Bredengen 40 Svogerslev 4000 Roskilde  
Hjemmeside: https://svlokalhistorie.webnode.dk/ Email :svlokalhistorie@gmail.com.  
Bankkonto 5396-0248830 Cvr.nr:39398788 


