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Vor Frue Lokalråd 

 

Lokalrådsmøde onsdag den 7. januar 2015, afholdt i Vor Frue IF Klubhus 

 

Referat: 

 

Tilstede var:  

Knud Damgaard, Søren Egemar, Jeannie Olsen, Lone Ejsing, Jette Riis Gartenmann, Sofie Frost 

Bondorf, Heidi Lücking, Grete Jönsson, Annette Post og Jette Thorsen 

 

1) Valg af dirigent: Knud Damgaard 

2) Valg af referent: Jette Thorsen 

3) Godkendelse af Dagsorden: jf. Knuds mail af 06.01.2015 og Heidis mail af 07.01.2015 

4) Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 

5) Orientering fra formanden: 

a. Forskønnelses-møde med kommunen den 9. december 2014.  

Kommunen har fremsend deres referat af mødet. 

Kommentar til referatet: 

Kamstrup: Tvivl om der er enighed om, hvor og hvilke blomsterløg skal sættes. 

 

Vor Frue: AD1 Der etableres bl.a. en flytbar indsnævring ved skolens 

fodgængerfelt. Til glæde for både landmænd og 

festivaltrafik. 

 AD 3 Angående fjernelse af beplantning ved ”Genoptrænings-

centret” på hjørnet af Kamstrupvej og Hovedgaden, tager 

Forskønnelsesudvalget kontakt til Henrik Abildtrup fra 

Social- og Integrationsforvaltningen 

 AD slut Forskønnelsesudvalget kontakter kommunen for accept af   

opsætning af træningsredskaber i skoven mellem købmand 

og kirken, og for at høre hvilke redskaber der var tænk på, 

da de gerne skal kunne anvendes af både børn og voksne. 

Udvalget tager endvidere kontakt til Kenneth N fra VFI og 

fortæller om den endelige placering af træningsredskaber-

ne. 

b. Møde med ejere af den tilgroede byggetomt på Vor Frue Hovedgade – 

 matr.nr. Kamstrup 20e 

        Lokalrådet er enige om, at vi bakker op om en skrivelse til Naturklagenævnet, med 

    anmodning om at få lufthavnen til at lave en fornyet støjmåling. 

 

http://webkort.roskilde.dk/spatialmap?selectorgroups=themecontainer%20grundkort%20administration%20planer&mapext=694268.302%206167056.819%20695343.502%206167528.819&layers=theme-fot_kommune_graense%20theme-gst-mat-jordstykke&mapheight=595&mapwidth=1349&profile=roskilde-kortet
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c. Festivalgruppen 

Knud har holdt møde med de interesserede borgere i Vor Frue, som på borgermødet 

den 18. august 2014 viste interesse for Vor Frue - Roskilde Festival arbejdet. 

Festivaludvalget holder sit næste møde ultimo januar 2015.  

 

6) Jeannie har som aftalt på sidste lokalrådsmøde ændret navn på vores CVR registrering, så nu 

er navnet Vor Frue Lokalråd og ikke andet. 

7) Festudvalget som står for Fastelavns- og Juletræsfest har ind til nu været et underudvalg til 

Lokalrådet. Vor Frue Idrætsforeningens bestyrelse har på sit møde den 6. januar 2015 

besluttet, at tage det økonomiske ansvar for de to arrangementer som festudvalget holder. 

Det er derfor Lokalrådets opfattelse, at Festudvalget herefter et underudvalg til VFI. 

 

Kulturcenteret er ikke mere et underudvalg i Vor Frue Lokalråd. Dette blev besluttet på 

sidste Lokalrådsmøde den 4. november 2014. 

 

8) Bordet rundt: 

 Jeannie vil prøve at undersøge om lokalrådets bankkonto kan ændres, så der ikke 

skal betales gebyrer. 

 Der blev talt om Nabohjælp – her kan der henvises til Nabohjælp.dk hvor man kan 

læse mere. Det kan da kun anbefales, at man sammen med de nærmeste naboer 

tilmelder sig nabohjælp og de faciliteter der kan hentes her. 

 Søren spørger i kraft af sit formandskab i skolebestyrelsen, om der er emner til 

erhvervsdrivende som kunne tænkes at ville sidde med i skolebestyrelsen. Der er 

lavet nye regler om, at der skal sidde repræsentanter fra erhvervslivet med i 

skolebestyrelsen, men desværre har skolebestyrelsen pt. ikke kunne finde nogle 

interesserede. 

 Søren fortæller videre at skolebestyrelsen vil arbejde på at fremtidssikre skolen mod 

evt. lukning.  

Der ser pt. ud til at 8 ud af 11 mulige børn starter i 0-klasse til august 2015 

I den nuværende 6-klasse er der 3 elever! 

 Sofie fortæller at kirkens organist Hanne stopper den 12. januar. Hanne har også 

stået for Børne- og Voksenkoret, og har valgt fremadrettet alene at fortsætte med 

voksenkoret. 

 Området mellem Øde Hastrup og Elmelygårdsvej er nu udlagt til grusgravning! 

Starter om ca. 2 år. Udgravningen sker efter en plan, så festivalen stadig kan have 

camping. 

https://din.nabohjælp.dk/account/signup
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 På generalforsamlingen i Kamstrup Bylaug den 4. november 2014, blev Grete 

Jönsson valgt som kontaktperson (før kaldet Oldermand) 

 

9) Evt. 

Lokalrådet vil på et tidspunkt overveje, om man kan finde et godgørende formål, som man 

kan søge Festivalen om midler til at gennemføre 

 

 

 

 

Referent: Jette Thorsen 


