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Igen tak for positivt brev fra 4. Nov 2016, det er dejligt at blive mødt med opbakning for vores projekt her på PC Sct Hans 
område. 

2016 var en stor succes, og vi oplever med glæde at stedet har en stødt og stigende interesse fra omverdenen. Der kom fx 
tre gange så mange besøgende som forrige år, samarbejdet med PC Sct.Hans’s patienter har også været fint (vi havde over 
800 timers patient-mandetimer) og forespørgsler til dette års kalender er allerede begyndt at tikke ind.

Vi nærmer os nu hastigt en ny sæson (den 4.) i Sct. Hans Have.  Vi glæder os til arbejdet og er pt. i gang med at planlægge 
og få styr på de forskellige større og mindre projekter, der ligger og venter på aktion. 
Det gælder bl.a. en bevilling fra Real Dania på 650.000 kr til istandsættelse af Kapellet (skal anvendes senest 2017), og 
en bevilling fra Detleffs Fond til bl.a. at installere et vand-genanvendelsessystem, så vi kan bruge regnvandet til at vande i 
drivhuset med. Vi er selvfølgelig ivrige efter at komme i gang med disse projekter, ligesom med sæsonplanen for foråret/
sommeren. Men i forhold til de store projekter og betydende arrangementer, er vi afhængige af, at aftalen mellem regionen 
og Sct. Hans Have bliver endelig færdigg jort hurtigst muligt.

Projekt Sct. Hans Have har nu fungeret siden 2014. I starten efter en lokal mundtlig aftale med Sct. Hans. Regionen 
indledte forhandlinger om et aftalegrundlag i  dec 2015. Som du skrev i dit brev den 4. november 2016, var aftalen 
stort set forhandlet på plads september 2016. Bortset fra et enkelt udestående omkring mulighederne for at have et 
hensigtsmæssigt antal arrangementer med begrænset alkoholservering. Når vi har ønsket dette, er det ikke for at lave ’vilde 
fester’ – det har vi jo heller ikke g jort ’so far’. Vores ønske er at kunne afholde hyggelige middage mv med et-to glas vin 
eller en øl til for almindelige borgere i området. En sådan aktivitet medvirker som indgangsport til, at Sct. Hans Have bliver 
opfattet som et venligt og hyggeligt sted, som almindelige borgere fra Roskilde har lyst til at komme i - også i hverdagen. 
Og det skaber dermed grobund for, at patienterne fra Sct. Hans kan integreres i et ’normalmiljø’.  

Du skriver i dit brev, at du vil bede din administration om at udarbejde et forslag til aftale, der giver mulighed for med 
centerets accept at afholde flere arrangementer af denne karakter. Det er vi meget glade for. 

Til orientering har vi nedenfor indkopieret vores forslag fra september 2016 til tekst på området. Vores tanke ved 
formuleringen var at sætte rammer op for, hvad vi kunne gøre. Rammer som forhåbentligt kunne virke betryggende for 
regionen. Og så ville vi skåne PC Sct. Hans for at fungere som ’sagsbehandler’ ifm. tilladelser, hver gang et arrangement 
ønskes afholdt. Det er vores håb, at ’efterkritik’ med PC Sct Hans ved kvartalsmøderne og regionens mulighed for sanktion 
ville være tilstrækkeligt. Men vi er selvfølgelig åbne over for andre formuleringer.   

Vi vil fortsat gerne tilbyde at mødes for evt. at drøfte muligheder for at tilgodese eventuelle betænkeligheder fra regionens 
side. Der kan jo være mange måder at tilgodese sådanne bekymringer.  
Vi ser frem til, at vi kan får vores aftale g jort færdig. 

Med venlig hilsen  
Karin Garde
Formand for Sct. Hans Have



Foreningens seneste forslag til aftaletekst på området var: 

”Der har hidtil i tilknytning til bespisning været afholdt en række lukkede arrangementer i drivhusene.  
Disse arrangementer kan fortsætte under forudsætning af: 

- At der er tale om lukkede arrangementer med forud betalte billetter
- At hver billet maksimalt giver adgang til, at en person kan konsumere 1-2 glas vin eller 1 øl i tilknytning til mad
- At der er tale om arrangementer, der ligger inden for foreningens formål som sociale sammenkomster,    
undervisning eller kulturelle arrangementer
- At der ikke er tale om egentlige fester såsom konfirmationer eller bryllupper
- At PC Sct. Hans orienteres senest 1 uge før arrangementet, dog kan et arrangement i tilknytning til begravelse   
orienteres 3 dage før afholdelsen
- At foreningen ved de løbende faste møder med PC Sct. Hans udarbejder en liste over, hvad der er afholdt af   
lukkede arrangementer, hvor der har været serveret vin eller øl med oplysning om, hvor mange der var til sted   
og om der var særligt at bemærke

Hvis aktiviteten på en måned overstiger 5 arrangementer af denne karakter skal PC Sct. Hans straks orienteres. PC Sct. 
Hans kan her vurdere, at yderligere aktivitet i den konkrete måned skal stoppes, hvis de skønner at stedet hermed mister sin 
fredelige karakter.  

Tilladelsen til udskænkning kan inddrages, dersom det give anledning til problemer i området.
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