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I Roskilde Havneforums bestyrelse er vi enige om, at vi
gerne vil have samme fodslag. Vi er så mange
forskellige aktører og foreninger, og det er en
udfordring at være enige om alt. Vi er enige om at
være åbne og have forståelse for vores forskelligheder.
Vi skal hele tiden arbejde for, at vores havn er den
bedste i Danmark.
Det glæder os, at alle har taget godt imod havneavisen, hvis formål er, at alle ved hvad
der rør sig hos hver især. Samt skulle gøre det nemmere at videresende til
medlemmer, da der relevante oplysninger.
Arrangementer vi har støttet/bakket op om:
Vild med vand: Landsdækkende arrangement som
vi gerne skulle være en del af. Det var ikke nemt at
få det planlagt. Sekretariatet var sent ude både med deres
Padelboard ved Sejlklubben
infomøde og matriale. Der var ikke mange, der bød ind. Dem der deltog havde en
hyggelig
vejret ikke var
med os og der&
ikke
var mange kunder i butikken.
Side 1 dag, selvomRoskilde
Havneforum
Havneselskabet
På vores bestyrelsesmøde besluttede vi at lave Vild med vand 2020. Der ikke
Side 2
Roskilde Kommune
kendskab til datoen endnu. Vi laver strandpromenaden om til ”Her er vores havn - og
Side
3
Roklub
det kan vi byde på”. Sejlklub
Det betyder&ikke,
at man ikke kan lave noget hos sig selv, men det
Side
4
Vikingeskibsmuseet
& Oplevelseshavnen
er herfra formidlingen foregår.
Bestyrelsen
har hermed
allerede hver især budt ind. Så har du noget du kan byde ind
Side 5 – 10
Aktiviteter
med,
er
du
meget
velkommen.
Side 11
Interview

Side 12

Rygter der taler sandt

Caribiske aften og Jazzdays forløb rigtig godt.
Dans og musik og mange glade mennesker. Det jo
dejligt.

Den fedeste stemning i teltt

Fyrværkerri: Vi har kun hørt ros for arrangementet.
At det var flot kan vi ikke komme uden om.
Fyrværkerimesteren Remi overgik sig selv.
Roskilde kommunen har oplyst, at de har fået nogle klager:
1. Det larmer så man kan ikke komme i seng før 23.
Fyrværkeri - flot var det
2. Hvis det var kommunepenge, der blev brugt, burde de bruges bedre.
3. Forurening.
Vores næste arrangementer er musik på kajen.
Vi håber, at rigtig mange vil tage et par timer ud af kalenderen og hygge med os på gruspladsen Se sep. side om det.
WWW.ROSKILDEHAVNEFORUM.DK
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Roskilde kommune

Udvikling af Vikingeskibsmuseet
Vikingeskibsmuseet er i gang med at forberede et nyt museumsbyggeri. En del af
forberedelserne bliver en arkitektkonkurrence, hvor forskellige arkitekter bliver inviteret
til at give deres bud på, hvordan et fremtidigt Vikingeskibsmuseum på Roskilde Havn skal
se ud.

I Roskilde Kommune arbejder vi lige nu på forskellige beskrivelser af havnen, som skal
indgå i oplægget til en kommende arkitektkonkurrence. I det arbejde indgår også
beskrivelser af de mange forskellige aktører på havnen og de forskellige interesser, der
knytter sig til de mange aktiviteter.
Vi er derfor i gang med en række kaffemøder med de af aktørerne på havnen, som vi
tænker vil kunne blive berørt af projektet. Vi har i første omgang valgt at fokusere på de
brugere, der ejer eller lejer en grund eller bygning i området.
Til efteråret vil Vikingeskibsmuseet og Roskilde Kommune afholde et informationsmøde
om projektet. Invitation med dato og sted for mødet planlægges udsendt i løbet af
august/ september.

Roskilde kommune
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Nyt byggeri fra Liljeborg på Museumsøen
Liljeborg arbejder sammen med Roskilde Kommune på at klargøre deres projekt på
Museumsøen til byggesagsbehandling i efteråret. Der er i foråret og først på sommeren
lavet boreprøver for at undersøge funderingsforhold. Byggefelterne for det nye byggeri
er blevet streget op med rød maling i forbindelse med en prøvekørsel, der skulle sikre, at
der også fremadrettet kan leveres træ til Vikingeskibsmuseets værksted fra nordsiden ud
mod fjorden og olie til Sagafjord.
Fakta: Liljeborg opfører to nye bygninger på Museumsøen på Roskilde Havn. Byggeriet vil
indeholde faciliteter til Sagafjord, havneknejpe med madsalg og udeservering samt
omklædningsfaciliteter til Roskilde Vinterbadere. Der bliver desuden anlagt en ny plads
med en rund bænk mellem M/S Sagafjord og M/S Svanens kajpladser, hvorfra der vil
være udsigt til både fjord og havnelivet på servicekajen. Fra Vindeboder etableres en ny
bro til Museumsøen, så der skabes en mere klar ankomst til havn og Vikingeskibsmuseet.
Med venlig hilsen
Roskilde Kommune
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Havneselskabet
Nyt fra havnefronten

Nye fyr på molerne
Efter lang tids venten er der endelig kommet lys i de 4 fyr, der er sat op på Bro F og
C. broen ved Sagafjord og brohovedet i Vikingehavnen.
Helt officielt er det først fra på søndag den 4. august 2019 når det bliver mørkt nok.
Bro F. Fl.G.3s - Bro C. Fl.G.5s - Bro ved Sagafjord F.R. - Vikingehavnen Fl.R.5s
Senere når vi modtager de rigtige beslag, bliver der monteret LED lamper på
masterne til fyrene, samt de mørke ender af havnen, så det er nemt at se
molehovederne.

Parkering ved havnekontoret.
Bemærk at dette område er en parkeringszone og det betyder, at man kun må
parkere i de opmærkede båse. De nye parkeringsvagter er ofte på besøg. Så hvis
man har parkeret uden for en bås og taget på ferie, kan det blive en dyr opdatering
af ens viden om parkeringsreglerne.
Roskilde Fjordudvalg.
Kronprins Frederiks bro skal endnu en gang repareres i en længere periode. Det
bliver her i den kommende efterårs og vinterperiode. Pt. er det fra den 23.
september og til den 20. december, med en mulighed for broåbning i vinterferien
og 10 dage midt i november. Havnene i Roskilde fjord forsøger i fællesskab at få
rykket perioden til noget senere på året og næste år.
Sejlrende tilbageført.
De fleste har vel opdaget, at sejlrenden før og under og efter Marys bro er langt
tilbage til det gamle løb. Dog er den røde bøje lige syd for broen rykket ca. 50 m.
mod øst.
En advarsel til kølbådssejlere.
Der er opserveret store sten syd for
Døde Jord nord for Eskilsø.
Der er pt. ikke en nøjagtig
position på dem.

www.roskildefjordudvalg.dk

Roskilde Sejlklub

Sejlklubben inviterer til en fællestur med omvisning til særudstillingen:
Frihedens værksted – Kløvedal og livet med Nordkaperen
Søndag den 13.oktober kl. 10:00-14:00. Pris: 100 kr.
Frihedens værksted – Kløvedal og livet med Nordkaperen
Oplev Troels Kløvedals eventyrlige sejlerliv og møde med verdens kulturer i udstillingen
“Frihedens Værksted”, som kommer til M/S Museet for Søfart d. 9. oktober 2019.

https://www.rosejl.dk/

Roskilde Roklub
Kunne du tænke dig at få god motion, frisk luft og nye venner ?
Så er Roklubben noget for dig.
Roskilde Roklub tilbyder instruktionsweekend
for nye medlemmer lørdag / søndag 17. og 18.
august for voksne motionister.
Kontoret i roklubben er åben for indmeldelse
mandage kl. 17:30 (ikke i juli)
Mailadressen er: kontor@roskilderoklub.dk
Tlf. kontor: 46352228, som kan benyttes i
åbningstiden.

Læs mere om indmeldelse på: https://www.roskilderoklub.dk/bliv-medlem
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Vikingeskibsmuseeum
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16. - 18. august: Træf, Fjordens Træbåde
Vikingeskibsmuseet er værter for det traditionsrige 'Træf, Fjordens Træbåde‘. Læg vejen
forbi og se kapsejlads eller få en snak med skippere og gaster om, hvordan der blev sejlet
og arbejdet med bådene, dengang både var træbåde og ikke mindst om, hvorfor ejerne
investerer sved, tid og knofedt i at bevare de gamle træbåde ved brug af traditionelt
håndværk og materialer.

17. august: Vikingeskibsmuseet fylder 50 år
I den anledning er der gratis adgang
for alle mellem 17.00 - 22.00.
I solnedgangstimen kan du opleve det helt
særlige lys, der fylder Vikingeskibshallen, og
du kan høre Museumsdirektør Tinna Damgård Sørensen holde festtale. Café Knarr holder
åbent til kl. 24.00. og byder på Ny Nordisk Vikingemad. På området vil der være flere
udskænkningssteder og streetfood vogne.

17. august: Rødder, fødder og stemmer
Rødder, Fødder & Stemmer er Roskildes nyeste folkemusikfest, og det er gratis at deltage
for alle, udøvende såvel som tilskuere. Af hensyn til de betalende gæster på området
udleveres der først deltagerbilletter fra vort velkomstbord fra kl. 14
Dagen byder på temaspil, frit spil, sessioner, flash mobs, workshops, små koncerter og
hygge.

Fra Rødder, fødder & stemmer 2018

Program: Træf, Fjordens Træbåde

Program
Fredag den 16. august 2019
Tidspunkt

Aktivitet

15.00 - 19.00

Træf, Fjordens Træbåde: Skibene ankommer

Lørdag den 17. august 2019
09.45

Åbning af Træf, Fjordens Træbåde

10.00 - 17.00

Almindelige sommeraktiviteter på Vikingeskibsmuseet

11.00 - 12.00

Træf, Fjordens Træbåde: Præsentationssejlads

13.00 - 15.30

Træf, Fjordens Træbåde: Kapsejlads

14.00 - 17.00

Rødder, fødder og stemmer: Spil over bord, temaspil, frit
spil og workshop i Lodsen
GRATIS adgang til Vikingeskibsmuseet
GRATIS sejlads med voucher (begrænset antal pladser)

17.00 - 22.00
17.00 - 22.00
17.00 - 19.00

Rødder, fødder og stemmer: Små koncerter, fede sessions
og spil ombord museets skibe

19.00 - 20.00

Fælles velkomst ved Roskilde Musikby, Vikingeskibsmuseet
og Rødder, fødder og stemmer. Fællessang, KorKor og
musik.
Festtale ved Vikingeskisbmuseets direktør Tinna DamgaardSørensen

20.30
20.00 - 22.00

Dans, koncerter og fælles fest

Søndag den 18. august 2019
9.00

Træf, Fjordens Træbåde: Farvel og tak for i år og
overdragelse af fane til næste år
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Fritidsfiskerne

Fritidsfiskerne er en engageret klub på havnen. Vores formål er at værne om
et bæredygtigt fritidsfiskeri på fjorden samt at have et aktivt,
hyggeligt og maritimt miljø omkring klubhuset og jollehavnen.
De fleste af vores medlemmerne er kommet på havnen i
mange år og husker dengang, da fiskeri var en stor del af
miljøet på havnen. Vi kan igen i år glæde os over et flot forår,
hvor der var masser af fisk i fjorden. Hvor bl.a hornfisk,
Det charmerende fælleshus makrel og ørred stortrivedes. Vi har igennem flere år deltaget i
udsætning af bl.a. ål og håber, at dette på sigt vil bære frugt.
Ud over fritidsfiskeri på fjorden afholder vi et par årlige fisketure med kutter. Sidste gang i
sundet efter fladfisk. Vi var heldige med vejret, og de fleste fik, ud over en hyggelig tur,
også en del fladfisk med hjem.

Roskilde Marineforening
På Elisagårdsvej byder Roskilde Marineforening på mange aktiviteter året rundt, og
hovedtemaet er altid hyggeligt samvær, hvad enten det gælder sommerens sejltur til
Frederikssund, den årlige fregatskydning i august, vintersæsonens mange foredrag, der
starter med spisning, eller bare et besøg onsdag eller lørdag mellem 13 og 17, hvor
marinestuen og baren er åben.

Klar til fregatskydning
Bliv medlem Man behøver ikke at have gjort tjeneste i Søværnet for at blive medlem.
Man skal være myndig og interessere sig for orlogs- eller handelsflåden og dermed
beslægtede erhverv, og pigerne er naturligvis også velkomne. For kontingentet på 450
kr./år er der adgang til alle møder og sammenkomster, og du modtager både
lokalforeningens og landsforeningens blad.

Strandjægern
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www.roskildestrandjagt.dk

Roskilde Jazz Days
Roskilde Jazz Days 2019 blev det hidtil største succes siden flytningen til havnen for 9 år
siden.
Der var så stor tilstrømning til koncerterne, at publikum stod i lange rækker uden for teltet
ved mange af de populære koncerter. Det er derfor et stort ønske fra Jazz Days’ side at
udvide teltet, som dog desværre ikke lader sig gøre på den nuværende placering.

Der arbejdes på at finde en løsning.
Jazz Days glæder sig til i 2020 at fejre, at det er 10 år siden de flyttede til vores hyggelige
havn.
www.roskildejazzdays.dk
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Danseforeningerne - Havnedans på Museums Øen

Smukker kulisser og dejligere stemning findes ikke.
Vi danser på Museumsøen gennem hele sommeren. Vikingeskibsmuseet danner
rammen med de smukker kulisser og dejligere stemning findes ikke.
Arrangementerne er gratis og åbne for alle. Så kom og dans med os.
Café Knarr holder åbent, og vi opfordrer kraftigt til, at man køber mad og drikke der.
Mandag Squaredans https://rsdc.dk/
Vi har danset os gennem juli måned og har vores sidste dansegang på øen
mandag den 5/8 19-21:30 ved Søren Lindergaard.
Mandag Setdans
Mandag den 19/8 kl. 10-21:30 Har du lyst til at danse irsk setdans - eller blot kigge på og
være med til at skabe en god stemning? Alle er velkomne. Tag venner og bekendte med.
Tirsdag Linedans https://seasunliners.dk/default.asp
Vi har danset os gennem juli og forsætter i august
Tirsdag den 6/8 & 13/8 kl. 19 -18:30 – 21:00
Torsdag den 29/8 kl. 18:30 - 20:30 har vi åbent hus. Alle er velkomne.
Moesgårdens Beboerhus, Kærvej 15F, Vindinge, 4000 Roskilde
Onsdag Folkelig dans med Spillemandsorkester www.spillefolk.dk
Onsdage 7/8, 14/8, 21/8, kl 19 – 21
Roskilde Spillemandslaug & Roskilde Folkedanserlaug
Nu er vi lidt over halvvejs i sæsonen.
Det har været fine onsdagsaftener med godt vejr – småkoldt en enkelt dag – det vigtigste
er, at der ikke er vådt på dansegulvet.
Vi fortsætter i fin stil august måned ud, og derefter er der kun at sige: Tak for denne
gang, vi ses til næste sommer. Du kan spille med, hvis du har lyst.
Se spilleprogrammet på www.spillefolk.dk – klik på: Nodesamling – Repertoirelister –
Nyeste repetoirelister Roskilde.

Danseforeningerne - Havnedans på Museumsøen

I får et gratis arrangement. Knarr holder åbent for os, så spis og drik hos dem.
Torsdag Tango Tango foreningen https://roskildetango.dk/
Torsdage den 1/8, 8/8, 15/8, 22/8
19:00 – 20:00 Begynder intruktion
20:00 – 23:00 Milonga (tangobal) ved levende orkester/DJ
Fredag Standart/latin Salsa, Son, Bachata. Salsa Latina - www.salsalatina.dk
Den 12/7, 26/7, 2/8, 9/8, 14/8, 23/8, 30/8
Program:
17:30 - 19:00 Fællesspisning med mad fra Café Knarr
(tilmelding direkte til Café Knarr kun via mail senest onsdag inden arrangementet)
19:00 - 20:00 1 times begynderundervisning
20:00 - 20:15 Salsa Latina viser noget af det, de har at byde på i foreningen
20:15 - 23:00 Live musik og fri dans

Mulig nu at tilmelde sig hold

Vi danser gennem hele sommeren
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Musik på kajen
Koncerter i august kl. 14- 16 på Roskilde havn

Vi håber rigtig mange af jer har lyst til at tage et par timer ud af jeres ellers travle weekend
og kom på Roskilde havn og nyde disse dejlige bands og musikere.
Tag madkurven med og hyg et par timer i godt selskab
med havnefolket og den gode musik.
Fri éntre
Søndag 4/8 2019: Lars Grand med visesange.
Lars er fra Roskilde og er en af landets mest
efterspurgte visesangere. Med et repertoire af
gamle viser og sange underholder han med sin
helt egen humor og indlevelse. Mesterligt
kompagneret af sin harmonika synger Lars
Grand både kendte og glemte sange og fletter
ofte et lille udvalg af sine egne sange ind i
repertoiret. Alt i alt er denne professionelle og
særegne musiker en oplevelse for både voksne
og børn. På denne eftermiddag vil der være
særligt fokus på sømandsviser i anledning af, at
koncerten afholdes på Roskilde Havn.
Til dette arrangement vil Lars Grand blive støttet
musikalsk af den dygtige og sympatiske
kontrabassist Henrik Mathiassen.
Søndag den 11/8 2019 Sawoy Bigband
Savoy Big Band er en flok engagerede amatørmusikere fra Roskilde og omegn, som spiller
kendte swingnumre fra gamle dage iblandet en del
nyere latinamerikanske numre.
Kort sagt: Dansevenlig musik primært for vores
egen fornøjelses skyld – men lejlighedsvis også for
andres 
Vi glæder os til at spille for jer.

Musik på kajen
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Søndag den 18/8 2019 Trypical Cumbia
De er uden tvivl tidens mest populære live latin band i
Skandinavien. Bandet, der tæller 7 bandmedlemmer
fra Colombia, Chile, CostaRica og Ærø, leverer en
forglemmelig musikalsk oplevelse med garanti for den
ægte tinparty stemning. Trypical Cumbia fylder gangpå
gang stederne med danse- og festglade mennesker,
som har forelsket sig i gruppens helt fantastiske og
originale latindrive, der bliver leveret på et højt
professionelt plan med et energiudslip, der har gjort
bandet til et uhyre eftertragtet liveband. Gruppen er
kendt for at spille den meget dansevenlige og
populære musikgenre cumbia, som udspringer fra den
caribiske del af Colombia, men som har spredt sig og
udviklet sig til en af de absolut mest populære
musikstilarter i alle de spansktalende lande i
Latinamerika. Der er dog også andre latingenrer på
repertoiret, som består af delvist egne numre og af
gruppens egne fortolkninger af andre
latinamerikanske kunstneres værker.
Søndag den 25/8 2019 Polcalypso Orchestra
Polkalypso spiller musik fra de gamledanske øer i
Vestindien. Quelbe, som er øernes musik, består
af polka, mazurka og vals spillet som calypso og
har sin oprindelse fra kolonitiden - for da danskerne tog hjem blev musikken tilbage. Polkalypso har
besøgt øerne 4 gange, senest sommeren 2017.
Orkestret er velkendte med Roskilde, hvor de bl. a.
har spillet på Roskilde Festival, til indvielse af
Værkstederne på havnen, i Djalma Lunds Gård
med The King of Scratch, James "Jamesie"
Brewster.
Polkalypso har spillet i mere end 25 år på festivals
i Danmark , Tyskland, Polen, Finland, England,
Belgien, Sverige, Jugoslavien, USA og Jomfruøerne.
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Oplevelsehavnen

Hele sommeren er vores platform godt besøgt.
Som tilbud har vi naturformidlere været på posten i sommerferien og til og
med 7. august ved Tangloppen onsdage og søndage, hvor turister, borgere
og sejlere kan opleve havnens smådyr og Kællingehavens spisekammer.

Vi har også skraldindsamling for at gøre opmærksom på problemet i
området.
Lån net og forstørrelsesglas og lav dit eget akvarium. Du får svar på hvilke
dyr du fanger og får lov at sætte dine dyr ind i det store akvarium sammen
med vores formidler.
Få kort over spiselige planter med på din tur i Kællingehaven og lav pesto af
den i udekøkkenet i ROH.

Saml skrald og lær om nedbrydning og sortering.
Pia Amaia Rangan
Naturformidler i ROH
Kig forbi og få en dejlig oplevelse onsdage kl. 11.00-13.00 og søndage kl.
13.00-15.00.

En af de uundværlige mænd på havnen
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Dannys arbejdsopgaver på Roskilde havn er
renholdning af havnefronten fra mastekranen
i øst til strandjægerne i vest, bad og toiletter inkl.
det offentlige. Snerydning samt ad hoc opgaver.
Danny har siden sin ansættelse 1. maj 2011
samlet flere millioner cigaretskodder op!
Danny vor mand på havnen
Han elsker al slags vejr - regn, slud, sne, sol og
blæst. Han nyder hver en dag på havnen, og alle får samme behandling, rig eller fattig, høj
eller tynd, andelshaver eller gæst. Glade mennesker gør ham glad.

”For fanden da, jeg nyder alle mine dage her på havnen. Jeg værdsætte det virkelig. Jeg har
også fået en ekstra chance her i livet. I en alder af 46 år fik jeg meningitis og kun det held,
at jeg efter flere lægebesøg kom for sent til toget til Gadstrup, og med mine sidste kræfter
slæbte mig over på Roskilde sygehus og bad om hjælp. I de næste to uger i sygesengen var
det armlægning med manden med leen. Ifølge lægen havde det været en plads på
kirkegården, hvis jeg havde nået toget den dag. Det er ok at DSB kører til tiden;-)”
Danny er fra julenat år 1964 et sted i Hvidovre vest for Valby bakke, der hvor man holder
med Brøndby. Under opvæksten handlede det rigtig meget om fodbold, og det hænger
stadig ved 24-7. Efter skoletiden var Danny en del år i hærens dragonregimet som
kampvognsskytte. Videre i livet med job på hospital og plejehjem som ernæringsassistent.

Danny flyttede til Gadstrup i 2005, hvor
hans kæreste Pia boede og hvor de stadig bor.
Danny er så heldig at have en datter og
et barnebarn. Hvis man er til facebook
skulle man tro, at der var flere 
Skrevet af Michael S. Olesen

Danny nyder hver dag på

nyder hver en dag på havnen
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Kalenderen

August
02/08 19:00-23:00 - Salsa Latina med undervisning og liveband
04/08 14:00-16:00 - Musik på Kajen: Lars Grand med vise sang
05/08 19.00-21:30 - Squaredans
06/08 18:30-21:00 - Linedans
07/08 19:00-21:00 - Roskilde Spillemandslaug & Roskilde Folkedanserlaug
08/08 19:00-23:00 - Tango med undervisning & liveband
09/08 19:00-23:00 - Salsa Latina med undervisning og liveband
11/08 14:00-16:00 - Musik på Kajen
13/08 18:30-21:00 - Linedans
14/08 19:00-21:00 - Roskilde Spillemandslaug & Roskilde Folkedanserlaug
15/08 19:00-23:00 - Tango med undervisning & liveband
16/08 15.00-19.00 - Fjordens Træbåde: Bådene ankommer
16/08 19:00-23:00 - Salsa Latina med undervisning og liveband
17/08 10:00-22:00 - Fjordens Træbåde: Vikingeskibsmuseet 50 år
18/08 14:00-16:00 - Musik på Kajen: Trypical Cumbia
19/08 19:00-21:30 - Setdans
21/08 19:00-21:00 - Roskilde Spillemandslaug & Roskilde Folkedanserlaug
22/08 19:00-23:00 - Tango med undervisning & liveband
23/08 19:00-23:00 - Salsa Latina med undervisning og liveband
25/08 14:00 16:00 - Musik på Kajen: Polcalypso Orchestra
28/08 19:00-21:00 - Roskilde Spillemandslaug & Roskilde Folkedanserlaug
30/08 19:00-23:00 - Salsa Latina med undervisning og liveband
28/08 19:00-21:00 - Roskilde Spillemandslaug & Roskilde Folkedanserlaug
30/08 19:00-23:00 - Salsa Latina med undervisning & liveband

September
14/09 Årets loppemarked i Roklubben
15/09 Årets loppemarked i Roklubben

Hvem er vi?
Næste udgivelse 15. november
Materiale skal være hos os inden den 8. november
- Så tænk allerede nu over, hvad I vil have med.
- Nyheder fra de forskellige klubber, foreninger, kommunen
- Hver har som udgangspunkt ¼ side.
- Har man meget på hjerte er der mulighed for udvidelse
- Nyheder
- En god historie fra havnelivet
- Et interview
- Et godt billede
- En god havnevittighed
Alt og alle er velkomne. Det er jer, der bestemmer avisens indhold.

Roskilde Havneforums Bestyrelsen:
Formand: Iben Blum /Salsa Latina
Næstformand: Knud Kristiansen/Havnebanden
Kasserer: Michael S. Olesen/Roskilde Havneselskab
Bestyrelsesmedlemmer:
Ulla Werk / Roskilde Roklub
Pia Kloster / Roskilde Jazz Days
Søren Nielsen / Vikingeskibsmuseet
Jes Hovgaard / Roskilde Sejlklub
Ekstra:
Rohland Larsen / Marineforeningen
Ebbe Overgård
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900 motorcyklister fra 27 lande er kommet til Roskilde

Det meget omtalte bil & motorcykeltræf på Roskilde Havn
Hver Torsdag Som er elsket og hadet

Tak til - Roskilde kultur

