
 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL 
 
for mødet den 10.03.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 
 
 
 
 
 
1.  Borgernes 20 minutter (2011-30622) 

2.  Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 

3.  Formandens meddelelser (2011-30625) 

4.  Redegørelse og forslag fra Puljemiddeludvalget (2011-31328) 

5.  Medlemsforslag - Puljemidler ændringsforslag (2011-31321) 

6.  Regnskab for puljemidler 2010 (2011-31285) 

7.  Godkendelse af driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Østerbro (2011-28700) 

8.  Høring om forbedringer på Søruten (2011-30653) 

9.  Høring om ophævelse af ensretning i Faksegade (2011-31070) 

10.  Seniorweekend, sundheds, omsorgs og sikker by indsats (2011-31301) 

11.  Medlemsforslag om opsætning af fladskærme (2011-31232) 

12.  Eventuelt (2011-30555) 
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1.  Borgernes 20 minutter (2011-30622) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget afholder 20 minutters åben spørgetid, hvor borgerne kan 
stillespørgsmål eller komme med forslag til lokaludvalget.  

 

 

 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.03.2011 
 
  
1. Lokaludvalget modtog ingen spørgsmål eller forslag fra borgerne, men en fremmødt borger 
præsenterede sig som nytilflytter med interesse i det lokale by - og erhvervsliv 
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2.  Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.  

 

 

LØSNING 

Lokaludvalget godkender dagsorden en for mødet. 

 
 
FRAVÆRENDE med afbud: Annette Engell, suppleant indkaldt og Simon Simonsen 
 
FRAVÆRENDE uden afbud: Peter Bennedsen og Magdalena Szymanski 
 
FRAVÆRENDE indtil kl.19.25 start pkt. 4: Lartey Lawson og Linda Christensen 
 
FRAVÆRENDE fra kl. 20.51 midt/slut pkt. 4: Hans Bay 
        fra kl. 21.20 slut pkt. 6: Finn Ankerstjerne 
        fra kl. 22.03 i pkt. 9: Juda Feldman  
 
 
 
 
MØDET sluttede kl. 22.45 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.03.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte dagsordenen for mødet 
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3.  Formandens meddelelser (2011-30625) 
 
1. Informations- og borgermøde om Nørre Campus Vidensbydel 
Østerbro Lokaludvalg afholder i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg og Center for Byudvikling 
et informations- og borgermøde om Nørre Campus Vidensbydel. Mødet afholdes på Rigshospitalet 
den 23. marts kl. 19. 
 
2. Brev om p- strategi 
Østerbro Lokaludvalg er, som meddelt på ØLU 10. februar 2011, blevet bedt om inputs til den nye 
p-strategi for København. Fagudvalget for teknik og miljø har udfærdiget et brev til forvaltningen, 
hvor lokaludvalgets ønsker om en udvidelse af blå parkeringszone, mere fleksible zoner og behovet 
for at begynde at etablere p-huse påpeges. Fagudvalget for teknik og miljø har, jf. tidligere 
vedtagelse i lokaludvalget, valgt at bruge lokaludvalgets hjemmeside med kommentarfunktion til at 
indsamle østerbroernes inputs til konkrete steder, hvor udnyttelsen af p-pladser kan optimeres. I den 
forbindelse indrykkes en annonce i Østerbro Avis. 
 
3. Forbrug af midler fra kommunikationspulje 
Formanden har godkendt disponering af ca. 6.000 kr. fra kommunikationspuljen til brug for 
annoncering i Østerbro Avis. Annoncen skal opfordre østerbroerne til at komme med inputs til, hvor 
udnyttelse af p-pladser i bydelen kan optimeres. Borgernes input skal eftersendes brev om p-
strategi. 
 
4. Møder med borgmestre 
Fagudvalget for social og sundhed fik på ØLU-mødet den 10. februar 2011 bevilget 15.000 kr. i 
2011-puljemidler til brug for at borgermøde med Socialborgmesteren. Fagudvalget har endvidere 
fået tilsagn om et besøg af Sundheds- og Omsorgsborgmesteren den 22. marts 2011 og ønsker 
derfor at bruge bevillingen på 15.000 kr. til at dække begge borgmestermøder. 
 
5. Borgermøde om Borgervænget II 
Mødet afholdes 17. marts 2011 kl. 19 på Kildevældsskolen. 
 
6. Konference om Et Klimasikkert København 
Konferencen afholdes den 28. marts 2011 kl. 15.30-22 i Codanhus, Gl. Kongevej 60, 1790 
København V. Der er et begrænset antal pladser. Tilmelding til sekretariatet, som står for en samlet 
tilmelding. 
 
7. Fattigdomsseminar 
Seminaret afholdes den 31. marts 2011 kl.9.30-15 i Demokratihuset, Valdemarsgade 4, København 
V. 
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8. Udtrædelse af Østerbro Lokaludvalg 
Godkendelse af Jan Vævers udtræden af Østerbro Lokaludvalg behandles på 
Borgerrepræsentationens møde den 10. marts 2011. Herefter indtræder 1. suppleant for 
boligområdet, Dan Pedersen som medlem af lokaludvalget. 

 
9. Liste over hvilke miljøsager lokaludvalgene ikke skal høres i 
Formanden har på et møde i det såkaldte Mødeforum (lokaludvalgenes formænd og 
Økonomiforvaltningen), modtaget en liste over miljøsager som Teknik og Miljøforvaltningen 
vurderer at lokaludvalgene ikke skal høres om. På mødet var også direktør i Teknik og 
Miljøforvaltningen, Pernille Andersen til stede. Lokaludvalgsformændene tager sager op til 
drøftelse og eventuel videre opfølgning. 
 
 
10. Lokaludvalget får besøg af kontorchef, Lea Bryld 
Formandskabet har inviteret kontorchef i Center for Sikker By, Lea Bryld, til at komme og fortælle 
lokaludvalget lidt om samspillet mellem sekretariat og lokaludvalg, hvordan ser 
Økonomiforvaltningen sekretariatets rolle i betjeningen af lokaludvalget.  
 
 
11. Møde mellem lokaludvalgets formandskab og sekretariat 
Formandskabet og sekretariatet holder et fælles møde om hvordan samarbejde og kommunikation 
mellem lokaludvalg, formandskab og sekretariat bedst muligt kan tilrettelægges, og hvordan 
sekretariatets ressourcer kan optimeres i forhold til dets betjening af lokaludvalget. 
 
 
12. Borgerservice på Trianglen lukker 
Det blev i forbindelse med budgetaftalen 2011 besluttet at lukke 3 Borgerservice Centre, heriblandt 
Trianglen på Østerbro. Det betyder at man nu skal henvende sig i Indre By eller Bispebjerg med 
mange sager. Biblioteket på Jagtvej vil få overført medarbejdere fra borgerservice som bl.a. kan 
håndtere pas og kørekort. 
 
 
13. Østerbro Lokaludvalgs nyhedsbrev er udkommet 
Østerbro Lokaludvalgs nyhedsbrev er nu udkommet, og lokaludvalgsmedlemmer, samt andre med 
interesse er meget velkomne til at indsende kommentarer, ris og ros til sekretariatet på 
oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk  
 
 
 
 

mailto:oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk


 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 10.03.2011 
 

 5 

 
4.  Redegørelse og forslag fra Puljemiddeludvalget (2011-31328) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Puljemiddeludvalget indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender principperne i ad hoc- puljemiddeludvalgets 
redegørelse vedrørende ændring af retningslinjer, procedurer, information til 
lokaludvalgets hjemmeside og opstilling af holdningsark.  

2. at lokaludvalget godkender udkast til ændringer af retningslinjer for tildeling af 
puljemidler på Østerbro. 

3. at lokaludvalget godkender udkast til procedurer for behandling af 
puljeansøgninger i Østerbro Lokaludvalg. 

4. at lokaludvalget godkender udkast til holdningsark som fælles grundlag for 
tildeling af puljemidler. 

 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.03.2011 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om hvorvidt sagen skulle behandles på to møder, inden lokaludvalget i 
forbindelse med 2. behandlingen træffer beslutning om forslagene 
for: 4 stemmer                 imod: 11 stemmer             undlod: 3 stemmer 
Lokaludvalget besluttede at sagen skulle behandles i to møder 
 
2. Lokaludvalget stemte om et procedureforslag om, at der ikke skulle foretages vejledende 
afstemning om forslagene, men i stedet indleveres skriftlige ændringsforslag til 
puljemiddeludvalgets udkast, med en fastsat frist på 14 dage 
for: 7 stemmer                imod: 6 stemmer 
Lokaludvalget besluttede at der kan indsendes skriftlige ændringsforslag med en fastsat frist på 14 
dage, dvs. til den 24. marts 2011. 
 
Allan Marouf ønskede ført til protokols, at han protesterede over at lokaludvalget ikke fulgte 
indstillingen i forhold til behandling af puljemidler 
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5.  Medlemsforslag - Puljemidler ændringsforslag (2011-31321) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Det forslås, 

1. at puljeansøgninger på 10.000 kr. eller derunder, skal kunne søges løbende, og 
ansøgningerne skal behandles løbende i lokaludvalget. 

(Stillet af Finn Ankerstjerne) 

 

 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.03.2011 
 
 1. Lokaludvalget stemte om hvorvidt sagen skulle behandles i to møder 
for: 11 stemmer                 imod: 5 stemmer 
Lokaludvalget besluttede at punktet behandles i to møder 
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6.  Regnskab for puljemidler 2010 (2011-31285) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender regnskab for puljemidler 2010.  

 

 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.03.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte regnskab for puljemidler 2010 
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7.  Godkendelse af driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Østerbro (2011-28700) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til driftsstøtteaftale mellem Østerbro Lokaludvalg Fonden 
for Miljøpunkt Østerbro, Agenda 21 for et bæredygtigt København 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget beslutter at udvide den tidligere besluttede model for tildeling 
af driftsstøtte til Miljøpunkt Østerbro til også at omfatte 1. halvår af 2014 

2. at Lokaludvalget godkender driftsstøtteaftale mellem Østerbro Lokaludvalg og 
Fonden for Miljøpunkt Østerbro, Agenda 21 for et bæredygtigt København 

3. at Lokaludvalget vælger 3 lokaludvalgsmedlemmer som repræsentanter til det 
fælles kontaktudvalg med bestyrelsen for Miljøpunkt Østerbro 

 

 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.03.2011 
 
 Luise Søe erklærede sig inhabil og var ikke til stede under behandling af 1. og 2. at. i 
dagsordenspunktet 
 
1. Lokaludvalget stemte om udvidelse af den tidligere besluttede model for driftsstøtte til 
MIljøpunkt Østrbro til også at omfatte 1. halvår af 2014 
for: 13 stemmer              imod:1 stemme             undlod: 2 stemmer 
Lokaludvalget godkendte udvidelse af driftsstøttemodel til at inkludere 1. halvår af 2014 
 
2. Lokaludvalget stemte om godkendelse af driftsstøtteaftale mellem Østerbro Lokaludvalg og 
Fonden for Miljøpunkt Østerbro, Agenda 21 for et bæredygtigt København 
for: 13 stemmer            imod: 1 stemme           undlod: 2 stemmer 
Mikkel Søndergaard ønskede ført til protokols at han stemte nej til driftsstøtteaftalen 
 
Luise Søe blev kaldt ind igen 
 
3. Lokaludvalget valgte Luise Søe, Torkil Groving og Linda Christensen som repræsentanter til det 
fælles kontaktudvalg med bestyrelsen for Miljøpunkt Østerbro 
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8.  Høring om forbedringer på Søruten (2011-30653) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar om forbedringer 
for Søruten.  

 

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.03.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar med to tilføjelser angående hhv. nedsættelse af 
cyklisters hastighed på Søruten og skiltning af cykling forbudt på grusstien ved søbredden 
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9.  Høring om ophævelse af ensretning i Faksegade (2011-31070) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar om ophævelse 
af ensretning i Faksegade.  

 

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.03.2011 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om ophævelse af ensretning i Faksegade 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 10.03.2011 
 

 11 

 
10.  Seniorweekend, sundheds, omsorgs og sikker by indsats (2011-31301) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til forslag om Seniorweekend, sundheds, omsorgs og sikker 
by indsats fra fagudvalget for social og sundhed 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for social og sundhed indstiller, 

1. at Lokaludvalget bevilger et rammebeløb på 250.000 kr. i 2011-puljemidler til 
gennemførsel af en Seniorweekend, med fokus på sundhed, omsorg og sikker 
by indsats 

 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.03.2011 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om hvorvidt sagen skulle sendes tilbage til Fagudvalget for social og 
sundhed 
for: 9 stemmer 
Lokaludvalget besluttede med et flertal af de tilstedeværende, at sende sagen tilbage til fagudvalget 
 
Allan Marouf ønskede ført til protokols at han ønskede afstemning om fagudvalgets forslag som 
udtrykt i indstillingen 
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11.  Medlemsforslag om opsætning af fladskærme (2011-31232) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til medlemsforslag om opsætning af fladskærme fra John 
Bloch-Poulsen. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Det foreslås, 

1. at Lokaludvalget nedsætter et udvalg der skal arbejde med, som forsøg at 
opsætte fladskærme i Østerbrohuset og på biblioteket på Jagtvejen. 
Fladskærmene skal non stop reklamere for foreninger på Østerbro og Østerbro 
Lokaludvalg 

                                                                                         (stillet af John Bloch-Poulsen) 

 

 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.03.2011 
 
1. Lokaludvalget valgte Jan Due, John Bloch-Poulsen, Lartey Lawson og Dan Petersen til et ad hoc 
udvalg, der skal arbejde med et beslutningsforslag til, som  forsøg at opsætte fladskærme i 
Østerbrohuset og på Øbro-Jagtvej Bibliotek, der kan reklamere for foreninger på Østerbro og 
Østerbro Lokaludvalg 
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12.  Eventuelt (2011-30555) 
 
 
 
 
 
 


