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1.  Borgernes 20 minutter (2011-16211) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget afholder 20 minutters åben spørgetid, hvor borgere kan stille 
spørgsmål eller forslag til lokaludvalget 

 

 

LØSNING 

Lokaludvalget afholder åben spørgetid, så borgere kan stille spørgsmål eller forslag til 
lokaludvalget. 

 

 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.02.2011 
 
  
1. Lokaludvalget modtog ingen spørgsmål eller forslag fra borgere 
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2.  Godkendelse af dagsorden (2011-16493) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at dagsorden for mødet godkendes 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg godkender dagsorden for mødet 

 

FRAVÆRENDE med afbud: 

Jørgen Eckmann, suppleant Gorm Jelstrup deltog 

Rita Sørensen, Hans Bay, Inger-Marie Dyrholm og Jan Due 

 

FRAVÆRENDE uden afbud: 

Simon Simonsen 

 

FRAVÆRENDE indtil: 

Magdalena Szymanski til kl. 19.12 under pkt. 3 

Torben Adelborg-Beck til kl. 19.14 under pkt. 3 

Lartey Lawson til 19.30 undr pkt. 6 

 

 

MØDET sluttede kl. 21.25 

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.02.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte dagsorden for mødet, med et nyt punkt om lokaludvalgenes involvering 
i miljøsager, med baggrund i formandsmeddelelse nr. 5 og dertil hørende bilag. Punktet blev sat på 
efter punkt 8 og inden punkt 9 på den udsendte dagsorden. 
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3.  Formandens meddelelser (2011-16494) 
 

1. Status på tilbagebetalingskrav til B93 
B 93 har ikke imødekommet lokaludvalgets tilbagebetalingskrav som meddelt på forrige ordinære 
møde. Tilbagebetalingskravet er sendt ind til Københavns Kommunes Koncernservice, til 
håndtering. Kravet er herfra videresendt til Københavns Borgerservice (KBS) med henblik på at 
inddrive det skyldige beløb.  
Af regnskabstekniske årsager fremstår tilbagebetalingen som fuldført i lokaludvalgets 2010 
regnskab og Københavns Kommunes økonomistyringssystem over budgetårets forbrug (indtægter 
og udgifter).  
NYT: Formanden kunne på mødet meddele at der nu er betalt. 
 

2. Brug af midler fra informationspuljen 
Formanden har godkendt anvendelse af 6.032,60 kr. i puljemidler til annoncering i lokalavisen om 
at søge Østerbropuljen og ansøgningsfrist herfor. 
 

3. Medlemsrokader i Østerbro Lokaludvalg 
Jan Væver har meddelt sin udtræden af Østerbro Lokaludvalg, og suppleant Dan Pedersen vil 
overtage medlemspladsen efter godkendelse i Borgerrepræsentationen. 
Ernst Reimann er indtrådt som fuldgyldigt medlem af lokaludvalget, efter at Klaus Langes udtræden 
blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 28. januar 2011. 
 
 

4. Møde om parkering 
Lokaludvalgene var den 27. januar 2011 inviteret til et møde med forvaltningen om den ny 
parkeringsstrategi for København, hvor Overborgmesteren ønskede inputs fra lokaludvalgene om 
parkeringszoner og ideer til hvor der ville kunne etableres nye pladser, og hvor der pt. er p-pladser 
som ikke er udnyttet i aften- og nattetimerne. Linda Christensen, Torkil Groving, John Bloch-
Poulsen og Jesper Madsen deltog, og fremførte lokaludvalgets ønske om fleksibilitet i 
parkeringszonerne på Indre Østerbro og udvidelse af parkeringszonen til mod nord at blive 
afgrænset af Ringbanen – Farumbanen. De nyeste tællinger viser, at der er god baggrund for dette 
ønske. Der er endnu ikke modtaget opfølgning i form af en officiel henvendelse fra 
økonomiforvaltningen. 
Såfremt/når der kommer en forespørgsel fra forvaltningen vil følgende hovedsynspunkter omkring 
parkering blive fremført: 1. Udvidelse af blå p-zone til også at omfatte området nord for Jagtvej, 2. 
mere fleksible zoner, 3. nødvendigt allerede nu at se på etablering af faste parkeringshuse – 
skråparkering og erstatningspladser er en kortsigtet løsning. 
Formand for fagudvalget, Linda Christensen, fortalte at kommunen meget gerne vil høre hvis nogen 
kender til parkeringspladser, hvor det er muligt for beboere at parkere om natten, f.eks. større 
virksomheders p-kældre eller lign. Oplysninger kan sendes til Linda Christensen: 
lindac@get2net.dk 

mailto:lindac@get2net.dk
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5. Involvering af lokaludvalg i miljøsager 
På ordinært møde i Østerbro Lokaludvalg 20. januar 2011 bemyndigede lokaludvalget formanden 
til at redigere og afsende en henvendelse til Økonomiudvalget i Københavns Kommune, med c.c. til 
Teknik og Miljøudvalget angående involvering af lokaludvalgene i miljøgodkendelser. Udkast til 
henvendelse har på formandens foranledning været drøftet på et mødeforum med deltagelse af alle 
lokaludvalgsformændene, direktør i Teknik og Miljøforvaltningen, Pernille Andersen, og direktør i 
Økonomiforvaltningen, Bjarne Winge. Den foreløbige tilbagemelding har været, at Teknik- og 
Miljøforvaltningen henviser til at beslutninger om miljøgodkendelser ikke behandles politisk i 
Teknik- og Miljøudvalget, men er delegeret til Teknik- og Miljøforvaltningen, og derfor mener, at 
miljøgodkendelser ikke er omfattet af Borgerrepræsentationens beslutninger om høring af 
lokaludvalg. Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har lovet at vende tilbage 
med en nærmere fortolkning samt en opgørelse af hvilke typer sager, der efter denne fortolkning 
ikke vil være høringspligtige i forhold til lokaludvalgene. Lokaludvalgsformændene har taget 
forbehold, idet forvaltningerne ledes af en politisk valgt borgmester, men vil i første omgang 
afvente en nærmere fortolkning. Problematikken bør desuden ses i sammenhæng med, at der som 
følge af lokaludvalgenes overtagelse af ansvaret for det lokale miljøarbejde skal ske ændringer i 
lokaludvalgskommissoriet. Formanden vurderer derfor, at der må tages fornyet stilling til 
spørgsmålet om afsendelse af brev til Økonomiudvalget, men at dette bør afvente den lovede 
fortolkning af lokaludvalgskonceptet. 
Indholdet i meddelelsen blev drøftet i forbindelse med det nye dagsordenspunkt mellem punkt 8 og 
punkt 9. 
 
 
 
BILAG 
Udkast henvendelse om involvering af lokaludvalg i miljøsager 
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4.  Høring om Københavns Kommunes nye sundhedspolitik 2011-14 (2011-16041) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for social- og sundhedsområdet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget udkast til Københavns Kommunes ny sundhedspolitik 2011-14 
”Længe leve København”. Fristen for indsendelse af høringssvar er den 11. februar 2011 kl.12. 

 

LØSNING 

Sundhedspolitikkens overordnede vision peger på, at sundheden i København skal støtte op 
omkring ønsket om København som en international metropol med grøn vækst og livskvalitet. Med 
de 5 fokuspunkter: ”Mere byliv – bedre byliv”, ”sund og aktiv hverdag”, ”mere lighed i sundhed”, 
”bedre forebyggelse og behandling” og ”sund vækst”, skal politikken støtte op om at 
københavnernes sundheds forbedres over den nærmeste årrække.  

Social- og sundhedsfagudvalget peger på, at der med den ny sundhedspolitik burde være flere 
konkrete forslag til forbedringer sundheden, også med skelen til de enkelte bydele. Fagudvalget 
præsenteres derfor i udkastet til høringssvaret forskellige forslag til sundhedsfremmende aktivitet på 
Østerbro. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar forestår sekretariatet den 
videre sagsbehandling med afsendelse af høringssvaret. 

Det er planen at Sundhedspolitikken ”Længe leve København” skal behandles af 
Borgerrepræsentationen i foråret 2011.  

 
BILAG 
Udkast til høringssvar om Københavns Kommunes ny sundhedspolitik 2011-14 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.02.2011 
 
1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar, og sender det til Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen sammen med de fra hjemmesiden indkomne kommentarer fra Østerbro 
borgere. 
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5.  Høring om Københavns Kommunes frivillighedspolitik (2011-16430) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for social og sundhedsområdet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om Københavns Kommunes 
frivillighedspolitik.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget udkast til Københavns Kommunes frivillighedspolitik i høring. 
Der er frist for indsendelse af kommentarer den 18. februar 2011. 

Frivillighedspolitikken omhandler den fremtidige involvering af de frivillige i København for at 
sikre et demokratisk, mangfoldigt og inkluderende København. Det skal samtidig være med til at 
fremme, at det store potentiale af aktive borgere/foreningers frivillige arbejde udnyttes bedst muligt 
for også at sikre involvering.   

 

LØSNING 

Fagudvalget ser positivt på, at der formuleres en politik på området, så der skabes øget fokus på 
potentialet af det frivillige engagement. 

Fagudvalget vil dog pege på, at den planlagte involvering sker på et tidligt tidspunkt, således at de 
frivilliges inputs reelt kan få betydning.  

 

VIDERE PROCES 

Såfremt fagudvalgets udkast til høringssvar godkendes forestår sekretariatet den videre 
sagsbehandling med afsendelse af høringssvar.  

 
BILAG 
Udkast til høringssvar om frivillighedspolitik 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.02.2011 
 
 1. Lokaludvalget godkendte ændringsforslag til høringssvar fremlagt på mødet uden afstemning 
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6.  Høring om flytning af containerterminal i Københavns Havn og tilhørende scoping til 

miljørapport (2011-16258) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til udtalelse om flytning af 
containerterminal i Københavns Havn. 

2.  at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til udtalelse om scoping for 
flytning af containerterminal i Københavns Havn. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har fra Transportministeriet modtaget høring om forslag til lov om ændring 
af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet (flytning af containerterminal i 
Københavns Havn) med frist for kommentarer den 17. februar 2011. 

Desuden har lokaludvalget modtaget høring om scoping til miljørapport for flytning af 
containerterminal i Københavns Havn. 

Lovforslaget skal gøre det muligt at flytte den nuværende containerterminal i Indre Nordhavn til et 
nærmere angivet areal på opfyldt land i Ydre Nordhavn nord for Krydstogtkajen. Samtidig skal der 
udlægges et område til rekreative formål vest for containerområdet, som skal vokse op som skov, så 
containerterminalen ikke kan ses fra Hellerup. 

 

LØSNING 

Fagudvalget kan tilslutte sig at containerterminalen flyttes, så der muliggøres byudvikling i Indre 
Nordhavn. Imidlertid er Fagudvalget ikke tilhængere af, at lovforslaget er i modstrid med 
vinderforslag for den arkitektkonkurrence, som Københavns Kommune i samarbejde med By og 
Havn har gennemført for hele Nordhavnsområdet, og som er videreudviklet for Nordhavnen. I 
lovens bemærkninger omtales konkurrencen end ikke. 

For det første er terminalområdet større end i konkurrencen. For det andet anlægges en skov vest for 
terminalen. Og for det tredje bliver opfyldningen lagt helt op ad den eksisterende Nordhavnsområde 
og ødelægger dermed den bærende ide i Konkurrencen, hvor Nordhavnen skal bestå af nogle store 
holme adskilt med kanaler og større vandområder. 
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VIDERE PROCES 

Såfremt lokaludvalget godkender udkastene, forestår sekretariatet den videre sagsbehandling med 
afsendelse af høringssvar.  

 
 
BILAG 
Udkast til udtalelse om flytning af containerterminal i Københavns Havn 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.02.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar flytning af containerterminal i Københavns 
Havn, med en tilføjelse om udsynet til vandet fra både Østerbro og dele af Hellereup 
 
2. Lokaludvalget godkendte forslag til høringssvar om scoping for flytning af containerterminal i 
Københavns Havn fremsat på mødet 
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7.  Bevilling af puljemidler til borgerinddragelse vedr. trafikstrategi (2011-16663) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget beslutter at afholde 2-3 offentlige møder, hvor trafikstrategien 
for Østerbrogade diskuteres ud fra de planer og det tegningsmaterialet 
lokaludvalget har fået udarbejdet i 2010.  

2. at lokaludvalget bevilger en ramme på 100.000 kr. af 2011-puljemidler til 
borgerinddragelsesprocessen.  

3. at der bevilges 30.000 kr. af 2011-puljemidler til at fremstille en papmodel af 
forslaget for Østerbrogade Syd og Trianglen til brug for borgerinddragelsen. 

4. at fagudvalget for teknik og miljø i samarbejde med sekretariatet udarbejder et 
konkret forslag til møderne og deres indhold. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg bestilte som en del af trafikstrategiarbejdet i 2010 tegningsmateriale for 
strækninger af Østerbrogade (Sporsløjfen til Nøjsomhedsvej og Trianglen til Folke Bernadottes 
Allé) for at se på, hvordan afviklingen af trafik og indretning af byrum omkring Østerbrogade kan 
optimeres.  

Borgerdialogen er en afrapportering af de delprojekter under trafikstrategien, som der er bevilget 
puljemidler til i 2010. 

 

LØSNING 

Der afsættes 100.000 kr. af 2011-puljemidler til at afholde 2-3 offentlige debatmøder, hvor 
konsulerne deltager og præsenterer tegningerne for de forskellige strækninger, og hvor forslagene 
kan diskuteres, og der skal være mulighed for at komme med ideer og inputs. Det er ideen, at 
møderne alle skal bygge på en samlet plan for Østerbrogade som helhed, men at møderne opdeles, 
således at der ved hvert møde er specifik fokus på at diskutere en geografisk afgrænset strækning.  

Fagudvalget foreslår, at der bevilges yderligere 30.000 kr. til at fremstille en model i pap eller foam 
af planen for Trianglen og langs søerne, hvor de største ændringer foreslås. 

Fagudvalget foreslår, at debatmøderne ud over planerne for Østerbrogade også skal dække arbejdet 
med pladsdannelser på Carl Nielsens Allé ved Øresunds Hospital, hvor lokaludvalget også har fået 
udarbejdet et tegningsforslag, og desuden Poul Henningsens Plads og Lilly Helweg-Petersens Plads. 
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ØKONOMI 

Østerbro Lokaludvalg har i 2011 fået udlagt 4.346.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse.  

Der er pr. 10. februar disponeret følgende: 

Egne projekter:                545.000 kr. 

Østerbropuljen:                382.259 kr. 

Driftsstøtte Miljøpunkt:   400.000 kr. 

Ansættelser:                      800.000 kr. 

I alt disponeret:              2.127.259 kr. 

 

Såfremt Østerbro Lokaludvalg imødekommer forslaget om bevilling af de 130.000 kr., vil der 
restere 2.088.741 kr. i puljemidler. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt indstillingen imødekommes, udarbejder fagudvalget for teknik og miljø i samarbejde med 
sekretariatet et konkret forslag til afholdelse af 2-3 debatmøder samt udarbejder et budget herfor. 

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.02.2011 
 
  
1. Lokaludvalget besluttede at afholde et antal offentlige møder, hvor trafikstrategien for 
Østerbrogade diskuteres. 
 
2. Lokaludvalget besluttede at bevilge en ramme på 100.000 kr. i 2011-puljemidler til 
borgerinddragelsesprocessen 
 
3. Lokaludvalget stemte om bevilling af 30.000 kr. i 2011-puljemidler til fremstilling af en model af 
forslaget for Østerbrogade syd og Trianglen til brug for borgerinddragelsen. 
For: 10 stemmer                 Imod: 1 stemme               Undlod: 7 stemmer 
Lokaludvalget besluttede at bevilge de 30.000 kr. i 2011-puljemidler til den nævnte model 
 
4. Lokaludvalget godkendte at Fagudvalget for teknik og miljø i samarbejde med sekretariatet 
udarbejder et konkret forslag til møderne og deres indhold.   
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8.  Arbejdsplan for Østerbro Lokaludvalg (2011-16498) 
Østerbro Lokaludvalg skal følge op på fremtidsseminaret og fagudvalgenes arbejde med årsplaner 
og projektprioriteringer 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender Arbejdsplan for Østerbro Lokaludvalg som 
udgangspunkt for lokaludvalgets videre arbejde 

2. at Lokaludvalget beslutter at foretage en midtvejs evaluering arbejdsplan for 
Østerbro Lokaludvalg på ordinært møde den 9. juni 2011. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg skal følge op på fremtidsseminaret og fagudvalgenes arbejde med årsplaner 
og projektprioriteringer 

 

LØSNING 
I forlængelse af diskussionerne på fremtidsseminaret har lokaludvalgets 4 fagudvalg arbejdet med at 
udforme et arbejdsgrundlag, med en kort beskrivelse af hver af deres 
arbejdsområde, herunder hvad fagudvalget særligt ønsker at fokusere på. 
 
Fagudvalgene har drøftet og besluttet hvad de vil beskæftige sig med af områder, hvilke 
arbejdsopgaver de skal varetage, fokusområder og succeskriterier for fagudvalgets arbejde. 
 
Lokaludvalget drøfter hvordan der kan skabes sammenhæng mellem de enkelte medlemmers 
engagement, fagudvalgenes arbejde, og lokaludvalgets fælles indsats for Østerbro 

 

VIDERE PROCES 

Fagudvalgene arbejder videre med de konkrete aktiviteter og målsætninger indenfor de enkelte 
prioritetsområder. 
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BILAG 
Forslag til arbejdsplan børn og unge 
Arbejdsplan kultur og fritid 
Forslag til arbejdsplan social og sundhed 
Forslag til arbejdsplan teknik og miljø 
Forslag til arbejdsplan Østerbro Lokaludvalg 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.02.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte arbejdsplan for Østerbro Lokaludvalg, som udgangspunkt for 
lokaludvalgets videre arbejde 
 
2. Lokaludvalget besluttede at foretage en midtvejs evaluering af arbejdsplan for Østerbro 
Lokaludvalg på ordinært møde den 9. juni 2011 
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9.  Involvering af lokaludvalg i miljøsager (2011-20272) 
Østerbro Lokaludvalg skal behandle sag om lokaludvalgenes involvering i miljøsager 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget beslutter at vente med henvendelse om lokaludvalgenes 
involvering i miljøsager, til der foreligger svar fra Økonomiforvaltningen og 
Teknik og Miljøforvaltningen på lokaludvalgs formændenes forespørgsel, med 
en præcisering af lokaludvalgenes høringspligt. 

 

NB: Nyt punkt 9 indsat under behandling af punkt 1 om godkendelse af dagsorden for mødet. 
Materialet var ikke udsendt med dagsorden. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg skal behandle sag om lokaludvalgenes involvering i miljøsager 

 

LØSNING 
På ordinært møde i Østerbro Lokaludvalg 20. januar 2011 bemyndigede lokaludvalget formanden 
til at redigere og afsende en henvendelse til Økonomiudvalget i Københavns Kommune, med c.c. til 
Teknik og Miljøudvalget angående involvering af lokaludvalgene i miljøgodkendelser.  
 
Udkast til henvendelse har på formandens foranledning været drøftet på et møde i ”Mødeforum” 
med deltagelse af alle lokaludvalgsformændene, direktør i Teknik og Miljøforvaltningen, Pernille 
Andersen, og direktør i Økonomiforvaltningen, Bjarne Winge. Den foreløbige tilbagemelding har 
været, at Teknik- og Miljøforvaltningen henviser til at beslutninger om miljøgodkendelser ikke 
behandles politisk i Teknik- og Miljøudvalget, men er delegeret til Teknik- og Miljøforvaltningen, 
og derfor mener, at miljøgodkendelser ikke er omfattet af Borgerrepræsentationens beslutninger om 
høring af lokaludvalg.  
 
Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har lovet at vende tilbage med en 
nærmere fortolkning samt en opgørelse af hvilke typer sager, der efter denne fortolkning ikke vil 
være høringspligtige i forhold til lokaludvalgene. Lokaludvalgsformændene har taget forbehold, 
idet forvaltningerne ledes af en politisk valgt borgmester, men vil i første omgang afvente en 
nærmere fortolkning. Problematikken bør desuden ses i sammenhæng med, at der som følge af 
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lokaludvalgenes overtagelse af ansvaret for det lokale miljøarbejde skal ske ændringer i 
lokaludvalgskommissoriet.  
 
Formanden vurderer derfor, at der må tages fornyet stilling til spørgsmålet om afsendelse af brev til 
Økonomiudvalget, men at dette bør afvente den lovede fortolkning af lokaludvalgskonceptet. 
 

VIDERE PROCES 

Østerbro Lokaludvalg genoptager sagen på dagsordenen, når Økonomiforvaltningen og Teknik og 
Miljøforvaltningen kommer med svar på lokaludvalgs formændenes forespørgsel. 

 

 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.02.2011 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om hvorvidt man skulle vente med henvendelse om lokaludvalgenes 
involvering i miljøsager: 
 
For: 16 stemmer            Imod: 1 stemme           Undlod: 1 stemme 
 
Lokaludvalget besluttede at vente med henvendelse om lokaludvalgenes involvering i miljøsager, til 
der foreligger svar fra økonomiforvaltningen og Teknik og Miljøforvaltningen på 
lokaludvalgsformændenes forespørgsel, med en præcisering af lokaludvalgenes høringspligt 
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10.  Valg af repræsentant til Miljøpunkt Østerbros bestyrelse (2011-16495) 
Østerbro skal vælge en repræsentant for lokaludvalget, til at sidde i bestyrelsen for Miljøpunkt 
Østerbro 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget vælger en repræsentant for lokaludvalget til Miljøpunkt 
Østerbros bestyrelse 

 

PROBLEMSTILLING 
Da Københavns Kommune i 2008 oprettede Agenda21 centret, Miljøpunkt Østerbro, som en 
selvstændig fond besluttede Østerbro Lokaludvalg at lade sig repræsentere i Miljøpunktets 
bestyrelse.  
 
Da den nuværende repræsentant i bestyrelsen, Linda Christensen, har valgt at trække sig fra 
bestyrelsen, skal Østerbro Lokaludvalg vælge en ny repræsentant for lokaludvalget, til at sidde i 
bestyrelsen for Miljøpunkt Østerbro 
 

LØSNING 
Miljøpunkt Østerbro drives som en fond, hvortil Københavns Kommune indtil den1. juli 2011 vil 
yde er fast driftstilskud. Herefter overtager Østerbro Lokaludvalg ansvaret for det lokale 
miljøarbejde, og vil i den forbindelse fortsætte med at yde fonden et driftstilskud.  
Fonden skal jf. sine vedtægter have en bestyrelse, som er ansvarlig for centrets aktiviteter og 
økonomi, herunder skal den udarbejde en årsplan. Både årsplan og regnskab vil skulle godkendes af 
Østerbro Lokaludvalg, efter udarbejdelse af driftsstøtteaftale. Det betyder at lokaludvalget vil få en 
tilsyns- og kontrolfunktion overfor miljøpunktet, der gør at den pågældende repræsentant i 
bestyrelsen vil være inhabil til behandling disse sager i Lokaludvalget. 
 
Østerbro Lokaludvalg vælger en ny repræsentant for lokaludvalget til at sidde i bestyrelsen for 
Miljøpunkt Østerbro. 

 

VIDERE PROCES 

Østerbro Lokaludvalgs sekretariat sender besked om den ny bestyrelsesrepræsentant ind til 
Miljøpunkt Østerbros bestyrelsesformand og sekretariat. 

 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 10.02.2011 
 

 16 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.02.2011 
 
  
1. Lokaludvalget valgte Luise Søe, som repræsentant for lokaludvalget til Miljøpunkt Østerbros 
bestyrelse 
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11.  Puljemidler til hjemmeside og nyhedsbrev (2011-17100) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til bevilling af puljemidler til teknisk opdatering af 
hjemmeside og nyhedsbrev 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget bevilger 15.000 kr. i 2011 puljemidler til omstrukturering af 
hjemmesiden og opsætning af automatisk nyhedsbrev.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til bevilling af puljemidler til omstrukturering af 
hjemmeside og opsætning af nyhedsbrev 

Lokaludvalget bevilgede den 12. oktober 2010 12.000 kr. i puljemidler til kommentarfelt på 
hjemmesiden og opsætningen af automatisk nyhedsbrev, men pga. tidspres i sekretariatet blev den 
del af midlerne der skulle anvendes til nyhedsbrevet ikke effektueret, og kræver derfor en fornyet 
bevilling i 2011-midler. 

 

LØSNING 

Som led i en optimering af sekretariatets ressourcer indstiller formandskabet at Lokaludvalget 
afsætter 15.000 kr. til opsætning af nyhedsbrev samt omstrukturering af hjemmesiden herunder 
udvikling af en mini online kommunikationsguide og standardiseringer af forskellige 
indholdsmæssige elementer på siden.  

Dertil kommer oplæring i systematisk brug af analyse redskab (Google Analytics), der bl.a. kan 
måle hvor mange og hvorfra de besøgende på vores hjemmeside kommer, hvor lang tid de er der og 
på hvilke sider. Dette vil muliggøre en mere målrettet brug af hjemmesiden og andre 
internetrelaterede sociale fora (facebook og Østerbrobasen). 

Sekretariatet får således assistance til det tekniske, så kommunikationsmedarbejderen i højere grad 
kan koncentrere sig om at opdatere og forny det indholdsmæssige på hjemmesiden. 

 

ØKONOMI 

Østerbro Lokaludvalg har af Borgerrepræsentationen fået tildelt 4.346.000 kr. i puljemidler for 
budgetåret 2011. Lokaludvalget har på nuværende tidspunkt disponeret 2.127.259 kr. og der er 
således 2.218.741 kr. i puljemidler tilbage til disposition i budgetåret 2011. 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.02.2011 
 
  
1. Lokaludvalget besluttede at bevilge 15.000 kr. i 2011-puljemidler til omstrukturering af 
hjemmesiden og opsætning af automatisk nyhedsbrev 
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12.  Eventuelt (2011-16203) 
 
 
 
 
 


