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–  Vandtårnets tilstand

– Red Barnet
– og meget andet
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Redskabsordning 2018-19
Er du medlem af grundejerforeningen, kan du låne nedenstående redskaber. Partytelte og grill dog mod symbolsk 
betaling. Der disponeres over redskaberne 1-3 dage, med mindre andet er aftalt med den ansvarlige. Trailere dog 
kun for 1 dag pr. reservation – og husk i perioder med spidsbelastning, at naboen måske også skal en tur på KARA. 

Redskaberne anvendes på eget ansvar. De er p.t. placeret hos nedennævnte og udlånes efter aftale.

Trailere (udlånes max. 1 døgn ad gangen, reserveres med navn, telefon og adresse i kalenderbog)
Trailer med vippelad  Midlertidig Helligkorsvej 96
Trailer med bur Steen Voigt Helligkorsvej 102
Trailer  Kim Mikkelsen Tjørnegårdsvej 14

Til huset
Jumbostillads max 300 kg Jørgen Krarup Poppel Alle 18 4014 6373
Stige 12 m 
Højtryksrenser i vogn 
Tapetafdamper

Arne Pedersen Rønne Alle 19 4635 9059 
4046 7921

Kloakrensefjeder  
Kongahammer

Christian Sonne  Helligkorsvej 90 30783172

2 fliseretteskeder
Fugefræser

Jan Skottfeldt Rønne Alle 23 3157 1441

Fliseknækker, beton etc. Chr. Thyrsted Poulsen                                   Rønne Alle 6 3542 3567

Til haven
Grenklipper på 4m stang Arne Pedersen Rønne Alle 19 4635 9059 

4046 7921
Pælegraver
Drænspade
Jordbor 2 størrelser
Ukrudtsbrænder gas

Leo Larsen Poppel Alle 16 2939 3564

Mælkebøttejern Frank Nielsen Rønne Alle 34 2175 9944
Plænetromle Kim Mikkelsen Tjørnegårdsvej 14 2325 5240
El-græslufter
Æble/frugtpresser

Jan Skottfeldt Rønne Alle 23 3157 1441

Til festen
8 borde 180 x 80 cm Poul Johnsen Helligkorsvej 94 2791 9525
32 klapstole
Telte, 4 x 8 m 
(3 telte til rådighed) 
(udlejes for 350 kr/stk,
af Sønderlundsparken I/S)

Malene Tappert Sønderlundsvej 21 2236 3110

Lyskæder m. kulørte pærer Christian Sonne Helligkorsvej 90 3078 3172
1 stk transp. grill, 40 x 80 cm
(udlejes for 50 kr.
af Sønderlundsparken I/S)

Christian Kjærsgård Tjørnegårdsvej 3 4141 4132

Højttaler m/mikrofon, 100W
(udlejes for 100 kr.)

Susanne Holm Hansen Poppel Allé 4 5369 8696
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Bestyrelser og kontaktpersoner

Vi er så heldige at have alletiders 
redskabsordning i vores grundejer-
forening, og den bliver flittigt brugt, 
så behovet er tilstede. Jeg tænker, at vi 
alle er rigtig glade for denne ordning, 
og jeg har flere gange oplevet, at når 
jeg fortæller om ordningen til andre, så 
bliver de dybt misundelige.

Frivillige i området har sagt JA til at 
have disse redskaber stående. De sør-
ger for at hjælpe folk, når de skal hente 
de enkelte redskaber, og nogen sørger 
for at holde styr på de bookinger, der 
kommer ind. Alt sammen, for at vi kan 
få det til at fungere og nyde godt af 
ordningen.

Det eneste, der forventes af os med-
lemmer, er, at vi behandler tingene 
ordentligt. 

Det er her vores (grundejerforenin-
gens bestyrelses) SUK! kommer ind. 
De senere år er der desværre sket en 
forværring i at passe på vores fælles 
ting – heriblandt især trailerne.

Ting kan altid gå i stykker, når vi er så 
mange brugere – men HUSK at give 
besked om det. Det er så ærgerligt for 
den efterfølgende låner, hvis udstyret 
ikke virker. En god ting er også lige 
at ringe til den, der har reserveret 
bagefter og give besked. Det gælder 
også, hvis du er færdig med at bruge fx 
traileren før tid.

De adaptere (7/13-polet adapterstik), 
som er købt ind til trailerne forsvinder 
desværre for et godt ord – hav lige en 
tanke på det, og husk at aflevere adap-
terne igen efter brug.

Heldigvis har vi Axel i området 
(Tjørnegårdsvej 18), som gør et stort 
arbejde for at reparere trailerne – men 
det kan han jo kun gøre, hvis han får 
besked om skaderne. Det er flere gange 
sket, at Axel selv ved et tilfælde har 
opdaget skader på trailerne. Sådan bør 
det ikke være. Hvis vi hver gang skulle 
have trailerne til reparation på værk-
sted, så ville det blive dyrt for os alle, 
og der ville være færre penge i forenin-
gen til nyanskaffelser, og desuden ville 
trailerne være væk i flere perioder og 
derfor ikke tilgængelige.

DERFOR: Vis respekt for vores fælles 
ting – behandl dem, som var det dine 
egne. Tænk på det, næste gang du låner 
fra ordningen. God sommer fra 

Susanne, Grundejerforeningen

Om vores Redskabsordning

Grundejerforeningens  
bestyrelse:

Formand:
Susanne Holm Hansen
Poppel Allé  4
tlf. 53 69 86 96
susanneholm1966@gmail.com

Kasserer:
Tessa Jensen
Helligkorsvej 96
Tlf. 61 27 61 91
tessabj@me.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Susanne Ravn
Sønderlundsvej 25
Tlf. 61 33 00 13
susannemravn@hotmail.com

Christian Sonne
Helligkorsvej 90
tlf. 30 78 31 72
cs@bios.au.dk

Kim Jensen
Sønderlundsvej 42
tlf. 35 39 93 99
kij@orifarm.com

Suppleant:
Frank Nielsen
Rønne Allé 34
Tlf. 46 13 99 44
nielsenmail@privat.dk

Sønderlundsparkens  
bestyrelse:

Formand:
Jacob Bendixen Andersen
Rønne Allé 39
tlf. 30 10 03 28
jaba@tv2.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Flemming Haar Ehlers
Klokkervej 1
tlf. 31 18 55 14
ehlers@newmail.dk

Malene Tappert
Sønderlundsvej 21
tlf: 22 36 31 10
malene@tappert.dk

Mikkel Ekeløf
Poppel Allé 15
tlf. 51 35 30 77
mikkel_e@hotmail.com

Karsten Rønde
Rønne Allé 12A
tlf. 42 40 06 39
karsten_roende@siemens.com

Regnskabsfører:
Tessa Jensen
Helligkorsvej 96
Tlf. 61 27 61 91
tessabj@me.com

Bestyrelsen i SIF

Formand
Hanne Østergaard Bertelsen
Helligkorsvej 104
tlf. 46 35 89 84
formand@sifidraet.dk

Næstformand:
Helga Vinter
Sønderlundsvej 74
tlf. 40 26 11 27
naestformand@sifidraet.dk

Kasserer:
Hanne Ullum
Helligkorsvej 101
tlf. 53 58 66 74
kasserer@sifidraet.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Stine G. Pedersen
Gyvelvej 27 st.tv
tlf. 26 20 61 80
kontakt@sifidraet.dk

Charl Botha
Lysevangsvej 9
tlf. 26 56 26 28
bestyrelsesmedlem@sifidraet.dk

Kismet Eva Munk
Helligkorsvej 75
tlf. 22 30 10 55
suppleant@sifidraet.dk

Maria Møller West
Gundsølillevej 12
tlf. 26 49 56 23
suppleant2@sifidraet.dk

Forretningsfører
Hanne Knörr
Sønderlundsvej
info@bcrevision.dk

Kontakt til Senior Vest

Arne Pedersen
Rønne Allé 19
tlf. 40 46 79 21
arneellen@webspeed.dk

Redaktionen på  
Sønderlundsposten:

Redaktør:
Poul Svendsen
Sønderlundsvej 47
tlf. 60 93 48 07
poulsnye@gmail.com

Sætternisse:
Erik Lund
Klokkervej 3
tlf. 22 73 65 92
laererlund@gmail.com

Bladet udgives af Grundejerforeningen 
Sønderlund, med støtte fra vore lokale 
annoncører. Støt gerne dem til gengæld.

Fotos: Susanne Holm Hansen, Erik Lund
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Generalforsamlingen blev afholdt i fantastisk sommervejr 
fredag d. 1. juni 2018 kl. 17.00 på boldbanen i Sønderlunds
parken, Tjørnegårdsvej 5. 21 beboere deltog i generalfor
samlingen (10 flere end sidste år (ref. anm.))

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Pkt. 1) Valg af dirigent
Susanne Holm Hansen (Poppel Allé 4), formand, bød 
velkommen og foreslog Erik Lund (Klokkervej 3) som 
dirigent. Erik blev valgt med akklamation. Poul Svendsen 
(Sønderlundsvej 47) blev traditionen tro valgt til referent.

Erik konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind
varslet, hvorefter de tilstedeværende foretog en ganske kort 
præsentation af sig selv.

Pkt. 2) Bestyrelsens beretning
Susanne aflagde bestyrelsens beretning med følgende 
hoved punkter:

• Sommerfesten blev afholdt d. 19. august 2017 med stor 
opbakning fra kvarteret. God sponsering gjorde, at der 
kunne stilles op med levende musik til dans.

• Jesper Christensen (Tjørnegårdsvej 25) ønsker at blive 
fritaget for at stille plads til rådighed for traileren. Hvad 
gør vi?

• Kim Mikkelsen (Tjørnegårdsvej 14) er ved at flytte. Kan 
vi håbe på, at den nye ejer vil stille plads til rådighed for 
traileren?

• Den gamle trailer blev solgt for 700 kr. via Den blå Avis. 
Formanden mindede om, at evt. fejl og mangler vedr. 
trailerne meldes direkte til Axel Nielsen (Tjørnegårdsvej 
18). Man skal huske, at lægge de 7/13-polede adapterstik 
i postkasserne.

• En del medlemmer har haft problemer med at huske at 
betale kontingent. Muligheden for at betale via Mobile
Pay skal undersøges.

• I begyndelsen af 2018 blev kalenderne, der ligger i 
postkasserne for trailerne, indsamlet og gennemgået. 
Det viste sig, at der var enkelte i området, der havde lånt 
trailere uden at være medlemmer af grundejerforeningen. 
Sagen er nu bragt i orden, idet de pågældende har betalt 
og meldt sig ind i foreningen.

• • Der er blevet afholdt tre fredageftermiddagsarran
gementer i parken, alle med pæn deltagelse – og især 
julegløggsarrangementet var en succes. Jørgen Karlsens 
julegløgg fornægter sig ikke!

• Vi fik desværre afslag på vores ansøgning til Realdania 
(”Underværker”) m.h.p. at få økonomisk støtte til et 
større renoverings- og byggeprojekt i parken. Projektet 
var muligvis for ambitiøst. Realdania udbyder muligvis 
en ny støtterunde 

Referat af generalforsamling 2018 i 
Grundejerforeningen Sønderlund

Projektforslaget4



• Der blev i året ikke afholdt noget fællesmøde mellem 
grundejerforeningen og Sønderlundsparken I/S.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning uden 
særlige kommentarer.

Pkt. 3) Revideret regnskab til godkendelse
Regnskab og kasserapport visende de forskellige posteringer 
for perioden 1. juni 2017 til 31. maj 2018 uddeltes. Frank 
Nielsen (Rønne Allé 34), kasserer, forelagde regnskabet.

Årets resultat blev et underskud på godt 16.500 kr., hvilket 
skyldes indkøb af en ny trailer (ca. 11.000 kr.) og to gan
ge tilskud til Sønderlundsparken på i alt 30.000 kr. (Det 
dobbelte tilskud skyldes, at Sønderlundsparken ikke søgte 
om tilskud i det forrige regnskabsår.) Foreningens formue er 
dog stadig pæn på godt 73.000 kr. Øvrige udgifter i for
bindelse med redskabsordningen har været på et fornuftigt 
niveau, og med nu to nye trailere burde udgifterne til vedli
geholdelse og reparation af disse være overskuelige.

Kassereren nævnte, at der har været væsentligt flere kon
tingentrestanter i forhold til sidste regnskabsår – måske 
p.g.a., at folk ikke opdager opkrævningen i postkassen, men 
mere eller mindre rutinemæssigt bare smider reklamer etc. 
direkte i papircontaineren. Løsningen er måske betaling via 
MobilePay eller Betalingsservice i stedet for det nuværende 
system.

Ca. 75% af områdets potentielle medlemmer er med i 
grundejerforeningen. Lizette Lykke Mehr (Rønne Allé 11) 
tilbød at stemme dørklokker hos dem, der ikke er medlem
mer, og aflevere indbetalingskort. Lizette og kassereren 
aftaler nærmere.

Kassereren nævnte, at han har et antal 7/13-polede adap
terstik liggende til låns (til aflevering i trailernes postkasser 
efter brug).

Under kommentarer til regnskabet nævnte Hans Lunde det 
uhensigtsmæssige i, at Sønderlundsparken I/S’s og grund
ejerforeningens regnskabsperioder ikke er ens. Sønderluns
parkens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts, mens 
grundejerforeningens løber fra 1. juni til 31. maj. Regn
skabsårene bør være de samme (1. april til 31. marts), også 
således at der er rimelig tid til både foreningernes færdiggø
relse af regnskaberne og revision. Sagen tages op til næste 
generalforsamling m.h.p. at ændre grundejerforeningens 
vedtægter på dette punkt. Hans udtrykte på revisorernes 
vegne stor tilfredshed med regnskabet og revisionsforløbet.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

Pkt. 4) Budget og kontingent
Ingen særlige bemærkninger vedr. budgettet. Posterne æn
drer sig minimalt fra år til år.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for regnskabsåret 
2018/2019, dvs. 225 kr. pr. husstand og 175 kr. for pensio
nister, og generalforsamlingen godkendte disse kontingent
satser.

Pkt. 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt en 
suppleant
Kim Jensen (Sønderlundsvej 42), der kom lidt sidelæns ind i 
bestyrelsen sidste år, da Jørgen Karlsen (Sønderlundsvej 25) 
ønskede at træde ud, fortsætter i bestyrelsen.

Kim motiverede valget af Tessa Jensen (Helligkorsvej 96) 
til bestyrelsen, og hun blev valgt ind.

Susanne Ravn (Sønderlundsvej 25) stillede op til bestyrel
sen, og da Hanne Davidsen (Rønne Allé 26) samtidig trak 
sig i, blev Susanne valgt ind.

Morten Malmborg (Poppel Allé 21) ønskede ikke genvalg 
som suppleant. Frank Nielsen (Rønne Allé 34), der ønske
de at trække sig som kasserer, modtog i stedet valg som 
suppleant.

Pkt. 6) Valg af revisor og revisorsuppleant
Hans Lunde (Poppel Allé 33) modtog genvalg som revisor.

Det formodedes, at Arne Pedersen (Rønne Allé 19) er villig 
til genvalg som revisorsuppleant.

Pkt. 7) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 8) Eventuelt
Malene Tappert (Sønderlundsvej 21) overtager tjansen som 
”teltholder” efter Kim Mikkelsen, der er ved at fraflytte 
kvarteret.

Hanne Davidsen nævnte, at redskabslisten er ved at blive 
opdateret og vil blive husstandsomdelt separat.

En deltager foreslog, at redskabslisten skulle ligge som en 
fast bestanddel i toppen af Facebooksiden. Imidlertid er der 
mange, der er medlemmer på Facebook-siden uden at være 
beboere i området. Susanne og Hanne sorterer.

Erik Lund, der er ”sætternisse” på Sønderlundsposten, 
nævnte, at han meget gerne vil have fotos til bladet – og det 
i fuld opløsning. De mennesker, der optræder på disse fotos 
– og især børn – skal imidlertid acceptere, at disse fotos 
bringes. Dette p.g.a. GDPR, EU’s persondataforordning, der 
trådte i kraft d. 25. maj.

Susanne oplyste, at årets sommerfest afholdes lørdag d. 18. 
august – og med fuldt udtræk! Susanne Holm Hansen, Ma
lene Tappert, Erik Lund og Christine Westergaard (Poppel 
Allé 9) sidder i festkomitéen.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden tak
kede for en god generalforsamling.

Poul Svendsen (referent), juni 2018
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Vi fra bestyrelsen i Grundejerforenin
gen Sønderlund siger TUSIND TAK 
til Hanne Davidsen og Frank Nielsen 
for de fantastiske år, de har været med 
i bestyrelsen.

Frank har i 10 år været foreningens 
kasserer og har gjort et fantastisk 
stykke arbejde. Hans rolige sind og 
overblik har gjort, at vi altid har følt, 

at økonomien var i sikre hænder. Det 
glæder os, at Frank har valgt at fort
sætte som suppleant.

Hanne har været med i fire år og har 
været en utrolig igangsætter, med højt 
humør og en fast hånd når noget skulle 
gøres. Hanne har sagt JA til at hjælpe 
med praktiske opgaver i det omfang, 
det er muligt. Dejligt.

Samtidig vil vi gerne byde Tessa 
Jensen og Susanne Ravn velkommen i 
bestyrelsen. Vi glæder os til at komme 
i gang med områdets opgaver sammen 
med jer.

På vegne af Grundejerforeningen 
Sønderlund

Susanne Holm Hansen

Tusind tak for indsatsen

Generalforsamling i 
Sønderlundsparken I/S 2018

Bestyrelsens beretning
Kort efter generalforsamlingen sidste år satte bestyrelsen 
sig sammen og fik konstitueret os – og startede indsatsen 
for at få de to medlemmer, som vi manglede. Det lykkedes. 
Karsten Rønde blev overtalt til at fortsætte og Malene Tap
pert trådte ind. Samtidig fik vi regnskabsmæssig bistand fra 
Tessa Jensen, Helligkorsvej.

Fokus i bestyrelsens arbejde:

Arrangementer der samler området og børnefamilierne (bl.a. 
fastelavn)

Vedligehold af parken – i år fokus på bænkene som opfølg
ning på beskæringen, vi satte i gang sidste år

Oprydning og klargøring af parken efterår og forårv

Sådan gik året
Fastelavn. Blev en succes som vanligt. Tak til alle der del
tog  og til Erik Lund der som vanligt satte det i gang i fuld 
udklædning.

Vedligehold af bænkene. Vi er kommet i gang. Det er blevet 
et rigtigt flot resultat med tre-fire af bænkene. Resten ude
står stadig. Tusind tak til de der har hjulpet.

Oprydning og klargøring. Det blev gennemført, men 
desværre i høj grad i kraft af bestyrelsens indsats. Der var 
meget svagt fremmøde i efteråret. I foråret var det bedre 
uden at være prangende. En stor tak til de der hjalp. Men det 
er meget lidt motiverende, at vi i så stor en forening ikke er 
flere der giver en hånd med. Det tager to timer en søndag 
formiddag. Og gavner alle der benytter parken.

Andre begivenheder:
Der er i maj faldet sten ud af Vandtårnet. Tak til Christian 
for at gøre os opmærksom på det. Nu er der sat advarsels
bånd op. 

På generalforsamlingen 
diskuterede vi hvad fremtiden er for Vandtårnet. 

De tre muligheder:

• Genetablering af de udfaldne sten (pris: 13.000 kr.)
• Nedrivning (pris: 110.000 kr.)
• Udvikling af Vandtårnet (pris: ukendt). I givet fald skal 

der nedsættes en arbejdsgruppe som brænder for det. 
Bestyrelsen vil gerne støtte om en sådan gruppe, men 
ønsker ikke selv at være en del af den.

Generalforsamlingen besluttede at samle en gruppe, som 
får lavet en tilstandsrapport på Vandtårnet, så vi kan træffe 
en beslutning på det mest oplyste grundlag. Erik Lund og 
Malene Tappert driver denne gruppe.

Valg til bestyrelsen
Malene Tappert og Mikkel Ekeløf blev genvalgt.

Revisor
Torben Hansen blev genvalgt.

Regnskabet 
blev godkendt. Det udviste et overskud på godt 5000 kroner. 
Formålet er ikke at samle penge sammen. Men det er ikke 
lykkedes at få igangsat alle de forventede renoveringspro
jekter.

Budgettet for det kommende år 
er et mindre underskud i omegnen af 500 kroner.

Tak for denne gang

Jacob Bendixen Andersen, Formand
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Gruppen hedder ”Sønderlundskvarteret i Roskilde”

Kvarteret har en gruppe på Facebook. 
Her findes både listen over redskaber og nyheder  
om parken, grundejerforeningen, idrætsforeningen –  
og ikke mindst er rigtig mange af dine naboer også med.  
Skynd dig at kigge forbi :-)

Vivi bød velkommen til de 17 fremmødte brugere.

Dagsordenen var trykt og lagt på bordene, samt blev 
vist på storskærmen.

Til dirigent valgtes Kirsten Reinhardsen.

Vivi og Arne stod for beretningen over året august 
2016 til juli 2017. Vi gennemgik Aktiviteterne, på 
grundlag af planerne pr. måned, som de har været 
præsenteret i Senior Vest bladet. 

Vi har aktiviteter, tirsdage og fredage, 9 dage om må-
neden, hvilket giver en rate over året på  99 dage.

Derudfra havde Arne beregnet fordelingen af faste 
aftaler pr. måned, underholdning og kultur, ture ud 
af huset og resten Åbent hus med socialt samvær og 
hygge.

Her er fordelingen:                                                 

Årets gang:  
11 måneder a’ 9 åbningsdage = 99 dage =  100%

Faste indslag pr. måned (11 gange hver):  
Banko – SJP/1.fredag – Madpakke – Film = 44 dage  
= 45%

Året i alt: Udflugt 11%, Film 7%, Talere 6%, Egne folk 
6%, Kursus 8%, Underholdning 5%, SJP arr 11%, Fest 
4%, Åbent hus 31%, Banko 11%, ialt = 100%

Deltagerne kan nu vurdere om brugerrådet skal for-
andre eller bibeholde denne fordeling – der var ingen 
udtalelser – hverken for eller imod. Beretningen blev 
godkendt med bifald.

Revideret regnskab blev fremlagt og gennemgået  - 
godkendt med akklamation.

Kommunen har i året 2018 kr kun bevilget os 13.600 kr

Ny Vedtægt: Den nye ændrede Vedtægt for Senior 
Vest virke, blev fremlagt og forklaret. Ændringerne 
blev vedtaget med mere end 2/3dels flertal.

Valgene var hurtigt overstået, et nyvalg, genvalg og et 
par enkelte udskiftninger.

Vi takkede de afgående brugerrådsmedlemmer: Anna 
og Inger Meinart, samt vore 2 trofaste afryddere - 
Emmy og Dagny, for deres store arbejde og hjælp - 
med blomsterhilsener og TAK

Senior Vest
Referat af Årsmøde den 18. maj 2018
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ANNONCE:

HUSKAT....

Der står et fint udendørs 
bordtennisbord med stål-
net oppe i vores park, ved 
vandtårnet.

Man skal selv have bat og 
bolde med.

Mvh Sønderlundsparken

Breaking news!!!!!!!!!!! 

Vi kan hermed – som det første og førende nyheds-
medie i Danmark – vise et billede af Sønderlunds-
parkens fastelavns gæst, og samtidig afsløre, hvem der  
blev kattekonger og kattedronninger ved tønde slag-
ningen i Sønderlundsparken, søndag d. 11. februar 2018:

0-4 år:
Kattekonge: Victoria, Sønderlundsvej 17
Kattedronning: Albert, Poppel Allé 43

5-9 år:
Kattekonge: Laurits, Klokkervej 1
Kattedronning: Alexander, I.P. Hansensvej

10-16 år:
Kattekonge: Johannes, Sønderlundvej 22
Kattedronning: Sylvester, Rønne Allé 37

Over 17 år:
Kattekonge: Martin
Kattedronning: Peter, Rønne Allé 37

Fastelavn 2018
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 Om trailernes og vandtårnets problemer  
i Sønderlundsparken

Trailerne:
I løbet af foråret og sommeren har vi 
stået og akut manglet pladser til to af 
vores trailere. Vi har nu fået tilladelse 
af Sønderlundsparken til at lave to 
pladser til trailerne. Se tegning her
under.

Lige efter sommerferien vil der blive 
nedsat en arbejdsgruppe, som hurtigst 

muligt skal have fordelt opgaverne, 
så arbejdet kan planlægges. Vi for
stiller os, at arbejdet nemt og hurtigt 
kan gøres af flittige brugere af vores 
redskabsordning, og andre som gerne 
vil hjælpe. 

Fremadrettet vil der blive lavet en 
nøgleboks/nøglebrik til brug for 
trailerne, som fremover vil stå fastlåst. 
Grundejerforeningen vil stå for dæk

ning af byggeomkostningerne, og der 
vil blive en engangsbetaling for udle
vering af nøglebrik/kode. Koden vil 
blive udskiftet løbende, og alle, som 
har betalt og fået koden – og stadig 
bor i området – vil blive informeret, 
hver gang den ændres.

Der har været ønske om en digital 
kalender. Denne er under udarbejdelse 
og vil, hvis det lykkes, blive en del af 
hjemmesiden og ikke en selvstændig 
app, MEN i første omgang bliver det 
stadig med kalender, som vi har brugt 
indtil nu.

Vi har brug for hjælp, og hvis du 
allerede nu kan se, at denne opgave 
er noget, du gerne vil hjælpe med 
til, så send mig en mail på susanne
holm1966@gmail.com, eller send mig 
en PB på facebook.

Grundejerforeningen Sønderlund 
Susanne Holm HansenTjørnegårdsvej

Beskrivelse næste side 

ca
. 5

 m
et

er
 

Vandtårnet:
I vinterens løb har frosten fået et antal 
sten til at falde ud af murværket til 
højre for døren.

I det hele taget trænger tårnet i høj 
grad til en kærlig hånd – nedløbet fra 
taget er stoppet (det kan være derfra 
det vand er kommet, som har medført 
frostskaderne i murværket), og mur
værket over døren er sunket sammen 
så døren ikke kan åbnes. 

Men det kan komme til at koste både 
tid og penge. På generalforsamlingen 
havde vi en diskussion om fremtiden 
for tårnet. Nogle mente, det ville være 
bedre at rive det ned, da det alligevel 
ikke bruges til noget for tiden. An
dre, at det stadig er lidt af et vartegn 
for området, som der også står i det 
projektforslag, der blev sendt til Real-
Dania-fonden, men som desværre ikke 
blev antaget.

Der er nedsat en lille arbejdsgruppe til 
at se nærmere på hvad der skal gøres 
og hvad det skal koste, frem til næste 
generalforsamling. Indledningsvis 
har vi set nærmere på skaderne, og 
vurderingen er, at der ikke er risiko for 
at tårnet som helhed er i fare – men 
der skal naturligvis gøres noget ved 
murværket og taget for at sikre, at man 
igen kan gå sikkert forbi, og at ska
derne ikke forværres den kommende 
vinter. Det kan komme til at kræve 
lidt frivillig arbejdskraft – hold øje 
med kvarterets Face bookgruppe for 
nærmere info. 

Erik Lund, Klokkervej 3

Nedstyrtningsrisko! 
Det er klogest at holde 

sig lidt på afstand af 
vandtårnet!
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Åbningstider: Mandag: 8-19 · Tirsdag - fredag: 8-17
Sønderlundsvej 23 · 4000 Roskilde · Tlf.: 46 36 08 90 · 

www.roskildedyreklinik.dk

Altid i trygge hænder:
Faglig ekspertise og omsorg 

for dig og dit kæledyr kendetegner
Roskilde Dyreklinik  

Senior Vest , der holder til på Sct. 
Jørgensbjerg Pleje center, Møllehus-
vej 118, afholder åbent hus tirsdag 
og fredage kl. 10 – 12 og 13.30 til 
15.30  -  omkring 90 arrangementer 
om året.

Der er ikke tale om medlemsskab 
– Senior Vest er et åbent hus, et væ-
rested for ældre. Man betaler for 
arrangementer, kaffe og drikkelse 
efter ønske og moderat pris.

Vi – brugerrådet på 6 valgte med-
lemmer – udsender og uddeler 6 
blade om året med programinfor-
maton og andet relevant stof. Bla-
det hedder Senior Vest. Desuden er 
vi også på Facebook på de to grup-
per fra Sønderlund. Se referatet fra 
Årsmødet andetsteds i bladet.

Vi er medlem af Danske Seniorer 
og Frivilligcenteret i Roskilde.

Vores program for august ser såle-
des ud:

Fred. 3. kl. 13.30 Møde i kælderen. 
Kl 14.30  Fredags cafe fælles med 
SJP. Tilmelding Lizzi, deltagelse 25 
kr.          

Tirs. 7. kl. 13.30 Biltur Skibby, for 
første 12 tilmeldte ved Lizzi. Beta-
ling 10 kr. 

Fred. 10. kl.13.30 Åbent hus

Tirs. 14. kl. 13.30 Skovtur til Bose-
rup, Traktørstedet. Kaffe/ kage 50 
kr.

Fred. 17. kl. 13.30  Åbent hus: Kaffe 
i Sansehaven – om godt vejr                                    

Tirs. 21. kl. 13.30 Madpakkedag – 
sild – øl og snaps                                                 

Fred. 24. kl. 12.00. Høstfest med 
høstauktion  
samt 2 retter mad og drikkelse ad 
libitum,  
deltagerpris middag 150 kr             

Tirs. 28. kl. 13.30 Banko

Fred. 31. Dansk spændingsfilm: 
REMBRANDT med Richter og 
Brygmann

Kortspil (Whist) m/k Tirsdag og 
fredag kl. 10 – 12 Henv. Arne 4046 
7921

Senior Vest 
PROGRAM August 2018
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Jeg hedder Karim Friis Arfaoui, er genvalgt byrådsmedlem og 
er bosat her i Sønderlundskvarteret. I byrådet er jeg formand 
for Klima- og Miljøudvalget, og derfor vil mit perspektiv være 
på dette område.

I Klima- og Miljøudvalget har vi bl.a. ansvaret for udviklingen 
af vores blå og grønne naturområder, den nye affaldssortering, 
vores offentlige transport, vores klima- og energipolitik samt 
vores plan for klimatilpasning af byen.

Et af de områder, som jeg glæder mig meget til at udvikle, er 
vores naturområder. Her i Sønderlundskvarteret er vi tæt på 
fantastisk natur: fra Hyrdehøjsskoven i syd til Lynghøjsøerne 
mod Svogerslev hele vejen mod Nord til Boserup Skov og Skt. 
Hans-området. Der mangler dog en naturforbindelse mellem 
netop området ved Hyrdeskoven til Boserup. 

Vidste du i øvrigt, at der lige overfor Hørgården er et engom-
råde, der er kommunalt ejet, hvor der er fritgående islandske 
heste, og hvor det lokale græsningslaug har får gående. Der er 
sti igennem området og fuld adgang for gående, og om aftenen 
kan man se og høre de sjældne løvfrøer.

Mit håb er, at vi langsomt kan få købt eller lavet aftaler med 
lodsejerne i de markerede områder, så vi kan få skabt en natur-
kile hele vejen til Boserup. Det kan både være skov eller eng-
områder, men målet er at få lavet natursti hele vejen igennem. 

Processen for udviklingen af vores naturområder er, at vi i ef-
teråret vil afholde et borgermøde, hvor man kan komme med 
forslag og ønsker, som vi vil tage med i vores arbejde. I kan dog 
også tage fat i mig, så vil jeg tage det med. Jeg vil nemlig meget 
gerne have jeres lokale perspektiv på, hvordan vi kan udvikle 
naturen her i Roskilde Vest. 

I mit næste indlæg vil jeg skrive en smule om vores arbejde 
med den nye klima- og energiplan samt de initiativer, som kan 
komme os private borgere til gode som eksempelvis Grøn Puls.

Har du forslag eller ønsker til, hvad jeg skal skrive om, så er du 
altid velkommen til at sende mig en mail.

Karim Friis Arfaoui, 
Sønderlundsvej 33, 

karimfa@roskilde.dk

Naturområder nær Sønderlundskvarteret 
- Nyt fra byrådet, set fra min stol
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Frivillig hos Red Barnet – Fritidsguide

/ Joëlle’s frisør

Det var ikke andet end en lille ydmyg 
notits på 10-15 linjer i en spalte i Ros-
kilde Avis i begyndelsen af februar i år. 
Der stod, at Red Barnet ville afholde et 
orienteringsmøde i Byens Hus med hen-
blik på at hverve frivillige til at være ”fri-
tidsguider”/”følgevenner” for børn til 
forskellige fritidsaktiviteter – aktiviteter, 
som børnene ellers af forskellige årsager 
ikke ville have mulighed for at deltage i. 
Fx fodbold, gymnastik, svømning, musik.

Projekt ”Plads til alle” 
Red Barnet kalder projektet ”Plads til 
alle” og foregår i samarbejde med Ros-
kilde Kommune (Sundhedsplejen). Et 
barn kan få et såkaldt ”fritidspas”, hvor-
ved kommunen går ind og betaler en 
del af kontingentet til den forening, som 
barnet bliver medlem af. Tilskuddet er 
på op til 1.000 kr. om året. Der kan gives 
tilskud i tre år, dog således at tilskuddet 
falder fra år til år.

Målgruppen er børn på 5-12 år. De børn, 
det drejer sig om, kan være fra økono-
misk trængte familier, der kan være tale 
om enlige forældre, forældre med so-
ciale problemer, eller med anden etnisk 
baggrund end dansk, og formålet er at 
forebygge mistrivsel og hjælpe børnene 
til at få et aktivt fritidsliv, nye venskaber 
og godt socialt samvær med andre børn 
i foreninger – og håbet er naturligvis at 
man måske med dette tiltag vil kunne 
bidrage til at mindske risikoen for at bør-
nene på længere sigt kommer ud i noget 
snavs eller får andre sociale problemer.

Fritidsguidens opgave
Fritidsguidens opgave er på forskellig 
vis at bakke op om barnets deltagelse 
i fritidsaktiviteten. Man henter barnet 
i hjemmet og følger det til, fx, fodbold-
træning, overværer træningen, og følger 
barnet hjem igen. Man fortæller familien 
lidt om, hvordan træningen er forløbet, 
og har kontakten til barnets træner. 
Man har også kontakten til Red Barnets 
repræsentanter og til Sundhedsplejen, 
som man også orienterer lidt om, hvor-
dan det går med barnets deltagelse i ak-
tiviteten.

Og hvordan er det så gået? 
Jeg har så nu siden marts været følge-
ven for to drenge, i dette tilfælde drenge 
med anden etnisk baggrund end dansk. 
De er brødre og er 7 og 9 år, og de spil-
ler nu fodbold i RB. De havde i rigtig lang 
tid meget gerne villet spille fodbold, og 
de var lykkelige, da de fik chancen. Den 
første måneds tid var de på venteliste til 
deres respektive årgange, men den æld-
ste fik dog mulighed for at træne inden-
dørs med sin årgang i Tjørnegårdshallen. 
Til alt held slap de begge væk fra vente-
listen og ind på holdene, således at de 
kunne starte med at træne udendørs i 
Idrætsparken, da banerne blev frigivet 
her midt i april.

De har nu trænet med deres hold i næ-
sten tre måneder, mandag og onsdag 
for den mindste dreng og mandag og 
torsdag for den største. De kendte nogle 
af de andre drenge på deres respektive 
hold fra skolen, hvilket naturligvis har 

været medvirkende til, at de er kommet 
godt i gang, og det har været en stor for-
nøjelse at følge dem og se deres iver og 
glæde ved at spille fodbold og være en 
del af kammeratskabet.

De frivillige træneres kæmpeindsats 
Det er også en fornøjelse at iagttage træ-
ningen. Og her er noget, som jeg meget 
gerne vil fremhæve: Jeg nærer simpelt-
hen så stor beundring og har så stor re-
spekt for de trænere, der ofrer så me-
get af deres energi og fritid på at træne 
drengene. På 2011-årgangen render der 
hver gang ca. 30 små knægte rundt, med 
3-4 trænere til at tage sig af dem, og på 
2009-årgangen kan der godt være op 
til ca. 40 drenge, hvor der hver gang er 
4-5 trænere. Det er bare helt fantastisk. 
Og de her trænere er fænomenale til at 
håndtere de der knægte. Drengene er jo 
ikke altid lige koncentrerede om det, det 
drejer sig om. De falder lidt ud en gang i 
mellem, går og drømmer lidt, tjatter lidt 
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ANNONCE: 

”Buk Dig, saml det op...”

Det har været oppe og vende før, det dér emne, men vi må nok 
lige have fat i det igen. Er kommet til at tænke på Thomas Helmigs 
hit fra sidste år, fordi jeg på min sædvanlige runde på legepladsen 
jævnligt må samle hundelorte op, der ligger i græsset på lege-
pladsen. Det kan selvfølgelig være folk, der ikke bor i området og 
derfor ikke kan opleve den store lykke at have adgang til at læse 
Sønderlundspostens spalter. Det kan være deres hunde, der afleve-
rer disse visitkort. Det er selvfølgelig ikke nogen gyldig undskyld-
ning, for det burde jo være almindelig god opførsel at gøre rent 
efter sin hund.

Men ikke desto mindre, så: ”Buk dig, saml det op”. D

Et lille ”vuf” fra den ’blå mand’

til hinanden, sparker til boldene i stedet 
for at høre efter, hvad trænerne siger. 
Ind i mellem kan det være svært for træ-
nerne at få ørenlyd, at trænge igennem. 
Så kan det godt være, at de får besked på 
lige at sætte sig ud på sidelinjen et øje-
blik og spekulere over, om det egentlig 
er fodbold, de er interesserede i, men 
hvis de falder og slår sig, så er det også 
trænerne, der giver dem en trøster og et 
klap på skulderen. De er rigtig gode til at 
dosere både kritik og ros.

En oplevelse, der har været det hele 
værd 
De to knægte er et par små spirrevipper. 
Uden af forklejne den mindste dreng, 
er det dog absolut den største, der har 
det største talent. Han arbejder meget 
energisk, er god til at erobre bolde, har 
en rigtig god teknik, og så har han ikke 
mindst et fantastisk øje for, hvor han 
har sine medspillere. Han er rigtig god 
til at ”spille sine medspillere gode” og 
har givet mange ”assists”, men scorer 
også selv en del mål. Jeg skal i hvert fald 
sent glemme en træning indendørs, hvor 
han tyrede bolden op i Jakob, hvorefter 
han glædestrålende råbte ud til mig: ”Så 
du det, Poul!” Jo, jeg så det, det var rig-
tig flot, og det var fantastisk at se hans 
glæde. Det var virkelig det hele værd at 
opleve.

Nu træner de udendørs i Idrætsparken 
og er blevet så fortrolige med den vej, 
de skal gå, at jeg kan ”slippe dem løs”. 
Jeg har dog tænkt mig ind i mellem at 
gå over og se dem træne og fortsat følge 

dem lidt, for de er et par rigtig gode 
drenge, som jeg ønsker alt godt frem-
over, både med deres skole, deres fod-
bold og deres fremtid her i Danmark.

Næste levende billede 
 –  og en opfordring 
Når sæsonen starter en gang her efter 
sommerferien, regner jeg med at skulle 
følge et par piger på 6-7 år til gymnastik, 
og jeg håber, at det vil kunne foregå i SIFs 
regi.

Jeg kan kun anbefale, at man, hvis man 
har tid og overskud, melder sig som føl-
geven for børn hos Red Barnet, og jeg vil 
meget gerne være behjælpelig med kon-
takten til Red Barnet, hvis man efter at 
have læst dette har fået lyst til at gøre en 
indsats for udsatte børn.

Poul Svendsen,  
Sønderlundsvej 47
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Helligkorsvej 11, 4000 Roskilde, Tlf 4636 1666 

49 år i Roskilde

Solafskærmning inde/ude

Gulvbelægning

PRISGARANTI - det har vi altid haft - det bliver vi ved med at ha’

FAGUDDANNET personale, hver dag

TID - vi har altid tid til at hjælpe dig, og til at kigge efter om der er flere på lager  - vi sender dig ikke hjem med 
‘hvis der ikke er nogen på hylden, har vi ikke flere’!

KUNDEKLUB - Heftige rabatter, gratis medlemsskab, ingen spam

TONEGARANTI - Vi justerer din farve indtil du er tilfreds

GRATIS PARKERING - i gården

PROFESSIONELLE MONTØRER - til solafskærmning og gulvbelægning

LOKALT ENGAGEMENT - Vi er lokale, bor lokalt og støtter det lokale. Både erhvervsliv, kulturliv og 
ungdomsliv.  Så når du handler hos Farvehuset, er du med til at støtte det lokale. 

Farvehuset i Roskilde er mere end bare maling. Meget mere. 
 
• TÆPPER & GULV tæpper, vinyl, linoleum, løbere mv. inkl. montering
• SOLafskærmning; markiser, rullegardiner, plissé mv. inkl. montering
• MALER arbejde (i samarbejde med proff. malermestre)
• UDLEJNING  af maskiner
• TAPET Sjællands største sortiment uden for København
• INDRETNINGshjælp, førsalgsrådgivning og farvevejledningMaling & tapet

Autolak

og der er mere....

Det har været et meget travlt år for bestyrelsen i SIF. Vi 
har haft travlt med møder og samarbejde omkring det nye 
Springcenter, som vil stå klar til åbning i August, hvilket vi 
glæder os meget til. Vi har kæmpet for og fået tider til flere 
af vores hold i springcenteret.

Vi afholder vores gymnastikskole i Riben i weekenden den  
6.-8.8, og det bliver super for gymnasterne at få lov til at 
give den gas i det nye center.

I dette år har vi tillige haft samarbejde med skolerne, dvs. at 
vi leverer instruktører til undervisningen / kurser i folkesko
len, dette er spændende men kræver meget planlægning.

I foreningen forsøger vi hele tiden at uddanne de unge så 
vi har egne instruktører, men skulle du være instruktør eller 
kende nogen, så kontakt os endelig, vi kan næsten altid 
bruge en ekstra. Især mangler vi instrukører til forældre/
barnhold.

Bestyrelsen er den samme. Vi har fået nogle ekstra frivillige 
med, men kan godt bruge flere hænder, så kontakt os gerne.

Vi har i det kommende år oprettet et nyt hold: Trænings-
hold 50+, hvor du individuelt og på hold kan træne og 
tilgodese evt. skader.

Se det øvrige program på hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne 
Helga Vinter

SIF – Sønderlundskvarterets Idrætsforening

Husk at tilmelde dig et af vores gymnastikhold for 
sæson 2018/19

TILMELDING ER ÅBEN  
WWW.SIFIDRAET.DK

Du kan læse om de enkelte hold samt  se instruktører 
på vores hjemmeside www.sifidraet.dk

Husk at tilmelde dig et af vores gymnastikhold for sæson 2017/18
Tilmelding er åben www.sifidraet.dk

Vi tilbyder følgende hold

Træning på Kildegården :
Drenge 2-4 kl Tirsdag 16.00-17.25
Piger 5-6 kl Tirsdag 17.30 - 19.00
Drenge 5-6 kl Onsdag 16.00 - 17.25Drenge 5-6 kl Onsdag 16.00 - 17.25
BoysGym 7 kl + Onsdag 16.00 - 17.25
Junior Piger 7 kl + Onsdag 17.30 - 19.00
Fællesholdet 16 år + Fredag 19.00 - 21.00

Træning i Gymnastiksalen på Tjørnegårdsskolen : 
Drenge spring/Parkour 0-1 kl Mandag 16.00 - 17.20
Yoga Mandag 17.30-19.00
Parkour Mandag 19.10-20.10Parkour Mandag 19.10-20.10
Forældre/Barn Tirsdag 17.00 - 17.55
Piger 0 kl Tirsdag 18.00 - 19.10
Herrer Cross Gym & Motion Tirsdag 19.15 - 20.45
Børn 3-4 år Onsdag 16.00 - 17.00
Børn 4-5 år Onsdag 17.00 - 18.00
Rytmechicks 12 år + Onsdag 18.00 - 19.30
NYT HOLD !!Ynglingepiger 16 år + 19.30 - 21.30NYT HOLD !!Ynglingepiger 16 år + 19.30 - 21.30
Girly & Hip Hop 9-12 år Onsdag 16.00 -17.00
Piger 1-2 kl Torsdag 17.00 - 18.15
Piger 3-4 kl Torsdag 18.15 - 19.30
Dame Fit Torsdag 19.40 - 20.55
Babygymnastik 1-2 år Lørdag 8.45 - 9.25
Kroppen rundt/Grundtræning Lørdag 9.30 - 11.00
NYT HOLD!!Motorisk grundtræning for børn med særlige behov Søndag 10.00 - NYT HOLD!!Motorisk grundtræning for børn med særlige behov Søndag 10.00 - 11.00

Du kan læse om de enkelte hold samt se instruktører på 
vores hjemmeside www.sifidraet.dk

                          Vi glæder os til at se dig i SIF 

Træning på Kildegården: 
Drenge  2-4 kl  
Tirsdag 16.00-17.25
Piger  5-6 kl  
Tirsdag 17.30 - 19.00
Drenge  5-6 kl  
Onsdag 16.00 - 17.25
BoysGym 7 kl +  
Onsdag 16.00 - 17.25
Junior Piger  7 kl + 
Onsdag 17.30 -19.00
Fællesholdet 16 år +  
Fredag 19.00 - 21.00

Træning i Gymnastiksalen på 
Tjørnegårdsskolen: 
Drenge  spring/Parkour 0-1 kl 
Mandag 16.00 -17.20
Yoga  
Mandag 17.30-19.00
Parkour  
Mandag 19.10-20.10
Forældre/Barn  
Tirsdag 17.00 -17.55
Piger  O kl  
Tirsdag 18.00 - 19.1O

Herrer Cross Gym & Motion 
Tirsdag 19.15-20.45
Børn  3-4 år  
Onsdag 16.00 -17.00
Børn  4-5 år  
Onsdag 17.00 - 18.00
Rytmechicks 12 år+  
Onsdag 18.00 - 19.30
Ynglingepiger 16 år+  
Onsdag 19.30-21.30
Girly & Hip Hop 9-12 år  
Onsdag 16.00 -17.00
Piger 1-2 kl  
Torsdag 17.00 - 18.15
Piger  3-4 kl  
Torsdag 18.15 - 19.30
Dame Fit  
Torsdag 19.40 - 20.55
Babygymnastik 1-2 år  
Lørdag 8.45-9.25
Kroppen rundt/Grundtræning  
Lørdag 9.30 -11.00
Motorisk grundtræning for børn 
med særlige behov  
Søndag 10.00-11.00

VI TILBYDER FØLGENDE HOLD

NYT HOLD!!

NYT HOLD!!

Vi glæder os til at se

dig i SIF
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BILLEDER FRA ÅRET DER GIK...


