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Aftale vcdr. ophanonino affuol€skvdntno$ktv€r oå Roskltde Rådhus
Der er hermed indgået attåle mellem Roskitdå & Om6gns Fugte€kydningssølskab ai 1ZB7 cq Ros(jtd€
om ldlån og ophængnlng af 60 fugteskydorngsskrvd på Ros(jlde Rådh us Den ga m e Amtsgård.

(om-.!ne

Skiveme er Fugeskydningsselskabeis ejendorr og 51 afdem ff cmfafiei af en deponeringsaiia]e m6d Ro6kiL.je
l,luseum. Sålremt Roskilde Mt]seum ialtatoperioden snskor atudsl e ån ellcr frsrc afd6 51 skivef Då Roskiide
[,{useum for en korlere 6ller tæng€r€ pe odg er dete muligl, m€n j så tald sKal i lsvarånd€ antai skive. ira ilosKi Q e
trlusoum's udslilling ophænges på Roskitde Råcihus tijeGtatning ior ngdtæne skiver.
Ophzenqning betaies af Fugleskydningsserskabei. Ov€Elagspnsen ira RS 8yg andrager kr. .t!.500 exci. mcrns
hvilken pris bla. omfåtter ophængning r4 etlerhøJst5 mm rawpLugs plscer€t vandretirett€ linier, aitså eftel
kridtsnor, ldei skiverne har divergerende størral66r, sørcerfugleskydoingssglskabåt s6rv for et montere
ophængningsb€slag, sål6d€s at storg såv6lsom mindre skivera le ophænges med skv€eqlrql ivandrett€
planer, Alternativt kan skiveme ophænges med skvernos ov6rkånt ivånchett€ plån€r, såfremt bqgqo part€rer
enige hercm. Ophængning st(er som nærrnOre ptæclsår€t ibilag 1 og 2 tilaftålår
Skiverne ophængEs på Fugteskydntngsselskabeis egen ristko, og kommunen orikke €rstalningsansverl g ior
evenlueLle skåder på skiv€rne, nedmindre kommunen selv har handld ensvarspådragonde rd fra oe ahindeiiqe
b€lingelser i dansk ret.
1-2 gang ol.n året kån Fugleskydningsgelskåb€t arangero en tremvisning al skveme ofter nærmere altale niec
Roskilde Kommune.

Sålremt Roskrrde Kommun€ får behov for at ltytte skiv€ms ska der så vidt mutigtfrfd€s en anoen passsnde
plåce ng i komm Linens eiendom me eft€r afialo rned fuglåskydningsselskåbet. Ev€nt!€t flyhing sk6r i den
fo.bind6lse tor kommun€ns r€gning
Aflalen løb€r indtilden 9. december 2023 med mulighed for gefforhanrj trng.
Dalol

LauQe Bråndt

Ebbe Overgaard, H€nrlk Enjg, Pef Handlcrd

Roskilde Komn une

Rosk lde & Omegns Fugleskydningsseiskab al
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Bilåg1

: Tegnfg/Opslårt af veg {Foysr iAmGgåirdrn)
Bilag 2 : 2 stk. oFIalt m€d skivem€ vist i 1 ) C6ntrum i sanme ho sontate ptan og 2) Overkant i sarnme horisonlare

Bilag 3 rOvorsigtm€d angiv€ls. af åI€tålfor d6 p.l. åktu€ll€ 60 tug l66kydning3skivår-
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Bilag 3.

Oversigt med angivelse af årstal for de p.t. aktuelle 50
fugleskydni ngsskiver :

t. L798a,1822,1850, L884, L887, 1900, L9t3, L92L,1923, 1924
2. t93t, 1935, 1945, t956, L957, 1960, L962, L966,1968, L975
3. L977, Lg7g,1gg0, LggL,Lggz, 1983, L984, 2000, 2002,2004,
4. 2005, 1895, L7gL, Lgg4, Lggg, 1881, L947, L976, L837, L805,
5. L942, 1880, L904,1965, Lg6g, L964,1959, l_906, L926, Lg52
6. L972, L823, L974, L963, L926, L824,1955, 1954, L961, L978

De øverste 3 rækker er alle konserverede i 2OL4 og 20L5 eller har ikke

konserveringsbehov, plus 2005 i4. række.
Resterende 29 skiver har konserveringsbehov. De er vist ophængt i den

med Roskilde Museum aftalte prioritetsrækkef Ølge for konservering.
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Vedr. : Oversigt kommende ophængning af 60 stk. fugleskydningsskiver på
Rådhuset/Gl. Amtsgård.
Følgende skiver med angivelse af årstal ophænges i 6 vandrette rækker med 10 stk.

hver række. Række 1. er øverste række

:

1,. I7 98a, 1422, IasO, 7884, 1,887, 1900,
1931,

3.
4.
5.
.

19

13, 1921, 1923, 1924

1935, 1956, ,1960,1962, ,

1979

1981, L9a2, L9A4.2002,2004,2005 1885, 1791, 1894, 1898
188L, 1947, 1976,1837 , 1805, 1942,1,880,1904, 1965,1969
r.964, L959, 1906, 1926, 1952,7972,1823,I97 4,1963, 1"826
1,824, 1955, 1954, 7961, ]-978,1975,1977,1980, 1983, 2000

Kommentarer til de 6 rækker

1.
2.

i

:

Raekke. Skiver fra magasin. Alle konserverede

Række. De "blå" er fra magasin og er konserverede. Gule er fra magasin og

har ikke konserveringsbehov.

3.

Række. De blå er fra magasin og er konserverede. De røde er fra

"Håndværkeren" og er konserverede/har ikke konserveringsbehov. De grønne
er fra magasin og har konserveringsbehov.

4. Række. Skiver fra magasin. Alle har konserveringsbehov.
5. Række. 'kiver fra magasin. Alle har konserveringsbehov.
6. Række. De grønne er fra magasin og har konserveringsbehov.
"

De røde er fra

Håndværkeren" og har konserveringsbehov.

Det kan overvejes at få konserveret de røde skiver (L975, !977, 1.980, 1.9a3,

2000) inden de ophænges på Rådhuset. Kan så ophænges i3. Række. De øvrige i
næste rækker rykkes så tilsvarende. Nærmere herom følger I

Roskilde d. 28. Januar 2015
Per Handberg

