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1.  Godkendelse af dagsorden (2010-53545) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 
1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.  

2. at Lokaludvalget vælger 1. næstformand Mikkel Søndergaard som ordstyrer. 

 

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD: Linda Christensen (Susan Egehoved deltog), Luise Søe (Kirsi-
Mari Lehtohnen deltog), Klaus Lange (Ernst Reimann Rasmussen deltog). 

 

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: Lartey Lawson. 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.04.2010 
 
  
1. at: Dagsordenen for mødet blev godkendt med følgende ændringer: pkt. 12 flyttes til umiddelbart 
efter pkt. 4 og pkt. 8 deles op i et pkt. 8 a (Jul på Østerbro) og 8 b (Klimaskov). 
 
2. at: Østerbro Lokaludvalg valgte 1. næstformand Mikkel Søndergaard som ordstyrer. 
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2.  Borgernes 20 minutter (2010-51330) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

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

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.04.2010 
 
  
Der var ingen spørgsmål til Lokaludvalget. 
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3. Meddelelser (2010-51291) 
 
 

1. Evaluering af lokaludvalg 
Borgerrepræsentationen har besluttet at lokaludvalgene skal evalueres og har indhentet to tilbud på 
opgaven. 
Der er indhentet tilbud fra 3 forskellige konsulentfirmaer. Evalueringen afsluttes og forventes klar 
til intern høring i lokaludvalgene i starten af august 
 
 

2. Forvaltningslovens § 3 om inhabilitet vedlagt 
 
 

3. Panum Instituttet udvides 
Panum Instituttet skal udvides med et højt tårn. Universitets og Bygningsstyrelsen, der er grundejer 
og udskriver en arkitektkonkurrence medio april vil gerne inddrage lokaludvalgene i processen. 
Lokaludvalgene vil i den forbindelse formentlig kunne få lov at se de udvalgte 5 projekter mellem 
1. og 2. runde samt komme med deres input. Dette vil kræve, at der underskrives en tavshedspligt 
erklæring. 
 
 

4. Orientering fra formanden om møder på Rådhuset 
Formanden orienterede fra de afholdte kurser for lokaludvalgsmedlemmer og 
sekretariatsmedarbejdere på Rådhuset,  
fra lokaludvalgs formændenes møde med Overborgmesteren den 7. april 2010 
fra lokaludvalgs formændenes møde i mødeforum, hvor økonomiforvaltningens ledelse deltager, og 
hvor det blev oplyst at lokaludvalgene hører under Center for Sikker By. 
 
 

5. Orientering om formandskabets møde med lokaludvalgssekretariatet  
 
 
6. Orientering om borgermødet vedr. Svanemøllestranden 

John Bloch-Poulsen orienterede om borgermødet vedr. Svanemøllestranden den 12. april 2010, der 
blev afholdt som et samarbejde mellem Østerbro Lokaludvalg og Strandgruppen. Borgermødet var 
bl.a. et forsøg på at samle de mange klubber og foreninger der bruger området. 
 
 

7. Orientering om høring vedr. Pakhus 11 
Georg Metz orienterede om at Borgerrepræsentationen har besluttet at sende en høring ud angående 
anvendelse af Pakhus 11 til kulturelle formål og en eventuel fredning. 
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8. Omdelt materiale 

1: Mail fra Linda Christensen 
2: Nyt udkast til høring om Fælledklubberne 
3: Nyt udkast til spørgsmål ang. TMU protokolbemærkning om Triangelfortove 
4: Udkast til høringssvar om videeudvikling af dagtilbud 
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4.  Orientering om Østerbrobasen (2010-53626) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget tager sekretariatets orientering om Østerbrobasen til 
efterretning.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg besluttede i 2009 at bevillige puljemidler til oprettelse af en 
foreningsdatabase, som er en hjemmeside med oversigt over foreninger, brugerbestyrelser og lign. 
på Østerbro. På siden er der endvidere at debattere fx i forbindelse af høringssager.  

 

LØSNING 

For at siden kan blive fuldt funktionsdygtig og fungere efter hensigten, er det vigtigt, at så mange 
som muligt får kendskab til siden og bruger den. Dette kan lokaludvalget medlemmer hjælpe til 
med ved selv at benytte siden og sprede kendskabet til den via kontakter og netværk.   

Der er pt. ansat en timelønnet studentermedarbejder, foreløbig 4 arbejdsdage, til at ringe rundt for at 
få foreninger og brugerbestyrelser til at oprette sig på siden. I skrivende stund har 50 brugere 
oprettet sig på siden. 

På opfordring fra lokaludvalget vil projekt- og informationsmedarbejder, Lea Allingham Nielsen, 
orientere om Østerbrobasen og demonstrere dens brugerflade og funktioner.  

 

VIDERE PROCES 

Lokaludvalget tager sekretariatets orientering til efterretning.  

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.04.2010 
 
  
1. at Lokaludvalget tog sekretariatets orientering om Østerbrobasen til efterretning. 
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5.  Høring om forslag til videreudvikling af dagtilbud (2010-53987) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Sundhed og Omsorg indstiller, 

1. at Østerbro Lokaludvalg godkender fagudvalgets udkast til høringssvar.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om koncept for dagtilbud ”Aktiv Hele Livet” med 
høringsfrist senest d. 26. april 2010. 

Høringen er blevet behandlet i fagudvalget for sundhed og omsorg, der udarbejder et udkast til 
høringssvar, som udsendes pr. mail senest mandag den 12. april 2010. 

 

LØSNING 

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på sit møde d. 25. marts 2010 at sende et forslag til 
koncept for dagtilbud ”Aktiv Hele Livet” til høring blandt interessenter på aktivitets- og 
dagtilbudsområdet. 
 
Målet med det nye koncept ”Aktiv hele Livet” er at skabe et tilbud, der fremadrettet imødekommer 
både ønsker og behov hos den kommende ældrebefolkning - og har stort fokus på aktivitet og 
forebyggelse samt understøttelse af sociale relationer.  
 
Konceptet består af selve konceptbeskrivelsen ”Aktiv Hele Livet” og tre underliggende 
dokumenter: 

• Kvalitetsstandarder, der er en beskrivelse af tilbuddet til borgerne 
• Visitationskriterier, der er et arbejdsredskab for den lokale visitation, der visiterer til dele af 

tilbuddet 
• Forløbsbeskrivelser, der er et arbejdsredskab for medarbejderne i de kommende 

aktivitetstilbud  
 
 

VIDERE PROCES 

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil tage endelig stilling til konceptet på sit møde d. 20. maj 2010.  
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BILAG 
Høring i forbindelse med forslag om videreudvikling af dagtilbud (2).DOC 
Bilag 2 Koncept - Aktiv Hele Livet 
Bilag 4 Visitationskriterier for aktivitetstilbud. 
Bilag 5 Forløbsbeskrivelser for aktivitetstilbud. 
Billag 3 Kvalitetsstandarder for aktivitetstilbud 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.04.2010 
 
  
1. at: Lokaludvalget godkendte fagudvalgets udkast til høringssvar. Lokaludvalget godkendte at 
fagudvalget efter møde den 14. april kan tilføje/uddybe høringssvaret inden det afsendes.  
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6.  Høring om Fælledklubberne (2010-53573) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller, 

1. at Lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar om 
Fælledklubberne.  

 

PROBLEMSTILLING 

Borgerrepræsentationen har den 28. januar vedtaget forslag til lokalplan ”Fælledklubberne”, som 
fra den 24. februar til den 23. april 2010 sendes ud i offentlig høring. Da projektet udføres i 
Østerbro bydel, bliver Østerbro Lokaludvalg hørt i sagen. 

I forbindelse med nedrivningen af den ældre tribune i Parken langs P.H. Lings Allé og opførelse af 
en ny moderne tribune, blev det aftalt mellem Københavns Kommune og Parken Sport og 
Entertainment A/S, at fire fodboldklubber, der hidtil har haft til huse i tribunen, skulle genhuses i et 
eget klubhus et andet sted i eller omkring Fælledparken. 

 

LØSNING 

Lokalplanen vil udgøre plangrundlaget for et mindre område i Fælledparken på Østerbro, så der vil 
kunne opføres et klubhus med omklædnings-, administrations-, klub- og caféfaciliteter mv.  

http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/f-lledklubberne 

Klubhuset skal placeres i Fælledparkens nordvestlige hjørne ved indgangen fra Vibenshus Runddel. 
Der er desuden i dette hjørne af Fælledparken, Vibenshus Runddel, planlagt en metrostation på 
metrocitylinien.  

Det er planen, at klubhuset skal huse 4 fodboldklubber, HB (Handelsstandens Boldklub), ØIF 
(Østerbro Idrætsforening), Boldklubben Heimdal og Boldklubben Victoria, som tilsammen har ca. 
2.500 medlemmer. 

Klubhuset er planlagt i flere planer med et etageareal 465 m2, ca. 900 m2 kælder og ca. 240 m2 
depotrum. Det er nødvendigt med en lokalplansændring for, at projektet omkring opførelse af 
klubhuset kan gennemføres. 
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VIDERE PROCES 

Lokaludvalget godkender fagudvalget for Teknik og Miljøs udkast til høringssvar. Sekretariatet 
foretager den videre sagsbehandling og forestår afsendelse af høringssvar.  

 
 
BILAG 
Udkast til høringssvar - Fælledklubberne 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.04.2010 
 
  
1. at: Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om Fælledklubberne med enkelte 
omformuleringer. 
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7.  Spørgsmål vedr. protokolbemærkning til Triangelprojekt (2010-55346) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller, 

1. at Lokaludvalget beslutter at afsende fagudvalgets udkast til brev til Borgmester 
for Teknik og Miljø Bo Asmus Kjeldgaard samt til de øvrige medlemmer af 
Teknik- og Miljøudvalget.  

PROBLEMSTILLING 

Som en del af Cykelpakke III afgav lokaludvalget i efteråret 2009 høringssvar om et projektforslag 
til forbedring af cyklisters tryghed, bl.a. på Trianglen. Her gav lokaludvalget udtryk for, at man 
ønskede, at der i projektet blev samtænkt bredere fortove for at sikre mindst mulig uheldig 
interaktion mellem cyklister og fodgængere ved dette meget trafikerede kryds. 

Da cykelpakke III blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget afgav Karin Storgaard (O) 
protokolbemærkning om, at der ønskedes bredere fortove i dette og kommende projekter. Denne 
protokolbemærkning tilsluttede Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og 
Venstre sig. 

 

LØSNING 

For at fastholde medlemmerne af Teknik og Miljøudvalget (TMU) i forhold til 
protokolbemærkningen ønsker fagudvalget for Teknik og Miljø (FTM), at der afsendes et brev til 
TMU og Teknik og Miljøborgmesteren, hvor der stilles spørgsmål ved, hvad partierne har tænkt sig 
at gøre i forhold til den afgivne protokolbemærkning. 

 

VIDERE PROCES 

Østerbro Lokaludvalg beslutter at afsende fagudvalgets brev. Sekretariatets varetager den videre 
sagsbehandling står for afsendelse af brev.  

 
BILAG 
Udkast til brev vedr. protokolbemækrning til Triangelprojekt 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.04.2010 
 
 1. at: Lokaludvalget besluttede at afsende det på mødet fremlagte brev til borgmester for TMF, Bo 
Asmus Kjeldgaard, samt de øvrige medlemmer af TMU. 
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8.  Orientering om anvendelse af puljemidler Jul på Østerbro 2009 og Klimaskov (2010-

55010) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget tager orientering om anvendelsen af puljemidler til 
Klimaskov og Jul på Østerbro til efterretning. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg bevilgede i 2009 puljemidler til 2 puljeansøgningsprojekter. Der har siden 
været nogen diskussion af primært det ene projekt i lokalavisen, hvilket bl.a. har affødt spørgsmål 
fra medlemmer af Østerbro Lokaludvalg, Borgerrepræsentationen og Overborgmester Frank Jensen.  

 

Borgerrepræsentationens sekretariat er derfor i færd med at udarbejde en redegørelse til 
overborgmesteren vedr. projektet ”Jul på Østerbro”. Redegørelsen vil så vidt muligt blive eftersendt 
pr. mail til lokaludvalgets medlemmer forud for mødet tirsdag d. 13. april 2010.  

Østerbro Lokaludvalgs sekretariat leverer input til denne redegørelse og har i denne forbindelse 
bedt Østerbro Handelsforening om en redegørelse for regnskabsaflæggelse og udlevering af 
udgiftsbilag for projektet Jul på Østerbro.  

 

LØSNING 

Angående Jul på Østerbro, arrangeret af Østerbro Handelsforening, er der blevet stillet spørgsmål til 
hvorvidt udgifterne til arrangementet står mål med udførelsen, herunder at der har været opsat 11 
julehuse, og ikke som beskrevet i ansøgningens budget 20 julehuse.  

Sekretariatet for Østerbro Lokaludvalg har på den baggrund udbedt sig en redegørelse samt 
udlevering af samtlige originale udgiftsbilag fra Østerbro Handelsforening. Sekretariatet har 
modtaget en redegørelse, men ingen udgiftsbilag. Der henvises i øvrigt til redegørelsen fra 
Borgerrepræsentationens sekretariat. 

Angående projektet Klimaskov, arrangeret af Ryvang Lokalråd, som indeholder aktiviteter i 
forbindelse med beplantning af træer på en del af Bane Danmarks areal ved godsbaneringen, blev 
det af Østerbro Avis bemærket, at der ikke i regnskabet fremgik en udgift til indkøb af træer eller 
anden beplantning. 

Det skal bemærkes, at en sådan udgift heller ikke indgik i budgettet for denne ansøgning. 
Sekretariatet for Østerbro Lokaludvalg har fået oplyst, at det skyldes, at træerne blev leveret af en af 
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projektets samarbejdspartnere. Sekretariatet har derfor ikke fundet anledning til at udbede sig 
yderligere oplysninger angående projekt Klimaskov. 

 

Østerbro Lokaludvalg tager formandens orientering angående de to puljeansøgningsprojekter til 
efterretning. 

 

ØKONOMI 

Jul på Østerbro fik bevilget og udbetalt 280.000 kr. på baggrund af indsendt regnskab. 

Klimaskov fik bevilget og udbetalt 121.250 kr. på baggrund af indsendt regnskab. 

 

VIDERE PROCES 

Østerbro Lokaludvalg vil afvente nærmere besked fra Økonomiforvaltningen, om hvorvidt 
redegørelsen fra Borgerrepræsentationens sekretariat giver anledning til ændringer i 
lokaludvalgenes administration af puljemidler. 

 
 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.04.2010 
 
  
8 A 1. at: Lokaludvalget besluttede at udskyde punkt 8 a til næste ordinære møde den 11. maj, hvor 
der forvantes, at redegørelsen til Overborgmesteren foreligger. 
 
8b 1. at: Lokaludvalget tog orientering om Klimaskov til efterretning. 
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9.  Gennemgang af lokaludvalgets økonomi (2010-51293) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Formanden orienterer om lokaludvalgets økonomi 

2. at. Lokaludvalget beslutter at afsætte 20.000 kr. i puljemidler til annoncering af 
frister for ansøgning om puljemidler til resten af 2010. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har i 2010 af Borgerrepræsentationen fået udlagt 4.968.000 kr. i puljemidler 
og 1.307.000 kr. til sekretariatsadministration. 

 

LØSNING 

Puljemidler: 

Puljemidlerne er udlagt til lokaludvalgets disposition til brug for at fremme aktiviteter indenfor 
kultur, demokrati og netværk i bydelen. Alle beslutninger om brug af puljemidler skal godkendes af 
lokaludvalget på et lokaludvalgsmøde.  

Administrationen af midlerne ligger i sekretariatet, men sekretariatet kan ikke på egen hånd 
disponere, hvis midlerne ikke først er øremærkede og bevilliget af lokaludvalget. Lokaludvalget 
skal desuden vedtage budget og regnskab for puljemidler.  

Lokaludvalget har mulighed for at bevillige puljemidler som projektstøtte til eksterne projekter, 
men der er også mulighed for at lokaludvalget selv kan lave projekter i bydelen fx afholdelse af 
borgermøder, events mm. Endeligt kan der også afsættes midler til ansættelser af medarbejdere i 
sekretariatet, til brug for at støtte lokaludvalgets projekter og arrangementer.  

 

Sekretariatsmidler: 

Hvert lokaludvalg har endvidere fået et beløb til dækning af sekretariatsadministration. Beløbet 
dækker ansættelse af 1½ medarbejdere, husleje samt afholdelse af møder for lokaludvalget. Der er 
tale om rene driftsmidler, der anvendes til understøttelse af lokaludvalgets aktiviteter og som 
forvaltes og disponeres af sekretariatet i overensstemmelse hermed. Lokaludvalget kan derfor ikke 
selv disponere over disse midler. Budgetter og regnskaber fremlægges derfor til lokaludvalgets 
orientering.  
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Puljemidler kan, foruden enkelte undtagelser ikke bruges til arrangementer udelukkende for 
lokaludvalgsmedlemmer, da sådanne arrangementer bl.a. vurderes ikke at have tilstrækkelig 
offentlig karakter og derfor ikke kommer bydelen som sådan til gode.  

Det kan derfor være formålstjenligt at lægge nogle af lokaludvalgets/sekretariatets udgifter på 
puljeregnskabet for at få frigivet sekretariatsmidler, bl.a. til brug for et fremtidsseminar eller 
internetrefusion og lignende, udgifter der ikke kan afholdes for puljemidlerne. 

Det foreslås derfor at der afsættes 20.000 kr. af puljemidler til dækning af annoncering af frister for 
puljemidler til resten af 2010. 

 

 

ØKONOMI 

 Budget 2010 

Puljemidler 4.968.000 kr. 

Sekretariatsmidler 1.307.000 kr. 

 

 

VIDERE PROCES 

Lokaludvalget tager formandens orientering til efterretning og Lokaludvalget bevilliger 20.000 kr. 
til annoncering af lokaludvalgets puljefrister for resten af 2010.  

 
 
BILAG 
Oversigt over puljemidler 2010.xls 
Sekretariatsbudget 2010 
Sekretariatsregnskab 2009 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.04.2010 
 
  
1. at: Formanden orienterede om lokaludvalgets økonomi. 
 
2. at: Lokaludvalget besluttede at afsætte 20.000 kr. i puljemidler. 
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10.  Internetrefusion til lokaludvalgsmedlemmer (2010-51334) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget beslutter at give lokaludvalgsmedlemmerne mulighed for 
refusion af dokumenterede udgifter til internetforbindelse i 2010 op 3.100,- kr. 

2. at. Lokaludvalget tager kontakt til Borgerrepræsentationen angående mulighed 
for anden form for skattefri vederlag. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg skulle på sit sidste ordinære møde den 16. marts 2010 tage stilling til 
muligheden for refusion af internetudgifter til lokaludvalgsmedlemmer. 

Det blev på mødet besluttet at udskyde punkt om refusion af internetudgifter, til sekretariatet har 
undersøgt alternative muligheder for skattefrit vederlag. 

 

LØSNING 

Sekretariatet for Østerbro Lokaludvalg har undersøgt mulighederne for anden form for skattefrit 
vederlag, og som det fremgår af bilag til indstillingen, vil dette kræve en ny beslutning i 
Borgerrepræsentationen. 

Borgerrepræsentationen besluttede den 14. juni 2006, at lokaludvalgene i København – i medfør af 
reglen om ”anden støtte” i § 16 a, stk. 7, 2 pkt. i lov om kommunernes styrelse – kan beslutte, at 
lokaludvalgsmedlemmer får tilbud om installation af internetopkobling med tilhørende abonnement 
samt virusprogram på hjemmeadressen, og at udgiften hertil dækkes af lokaludvalgenes midler til 
sekretariatsbetjening. 
 
Af hensyn til sekretariatsbudgettet og den videre planlægning i sekretariatet er det nødvendigt at få 
en tilkendegivelse på, om lokaludvalgets medlemmer skal tilbydes refusion for deres 
internetforbindelse og i positivt fald, hvor mange medlemmer, som er interesseret i dette tilbud.  
 
Fra den 1. januar 2010 trådte regeringens skattepakke i kraft, hvori der indføres en skat på 
rådigheden over multimedier, også kaldet multimedieskatten. Skatten har betydning for 
lokaludvalgsmedlemmers refusion af internetforbindelse. 
Med multimedieskatten indføres der beskatning af multimedier, der står til rådighed til privat brug. 
Det betyder, at man bliver beskattet samlet af fri telefon, pc og internetforbindelse således, at man 
skal beskattes af kr. 3.000 pr. år, hvis man får stillet én, to eller alle tre goder til rådighed for privat 
brug.   
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ØKONOMI 

På nuværende tidspunkt har sekretariatet afsat 30.000 kr. til telefonabonnement for sekretariat og 
internetrefusion i alt, i budget for sekretariatsmidlerne. Sekretariatsbudgettet er i 2010 på 1.307.000 
kr., hvoraf de 1.250.000 kr. er bundet i faste udgifter til løn, husleje, mødeudgifter og kontordrift 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt lokaludvalgt beslutter at det skal være muligt for medlemmerne at modtage 
internetrefusion, bedes de interesserede medlemmer underrette sekretariatet hurtigst muligt. 
Sekretariatet skal have dokumentation for udgifter samt cpr.nr. på udvalgsmedlemmerne, disse vil 
blive indberette til økonomiforvaltningen, således at denne kan indberette direkte til SKAT. 
 

 
 
BILAG 
Løn til medlemmer af lokaludvalget 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.04.2010 
 
  
1. at: Lokaludvalget besluttede at give lokaludvalgsmedlemmerne mulighed for refusion af 
dokumenterede udgifter til internetforbindelse i 2010 op til 3.100 kr. 
 
2. at: Lokaludvalget, v. formandsskabet, sender et brev til BR ang. mulighed for anden form for 
skattefrit vederlag. 
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11.  Fremtidsseminar (2010-51335) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Arbejdsgruppen indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget beslutter at afholde fremtidsseminar med overnatning i 
weekenden d. 29.-30. maj 2010 på Karlslunde Kursuscenter. 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde den 16. marts 2010 at afholde et 
fremtidsseminar to dage i maj 2010. Lokaludvalget besluttede også på mødet at nedsætte en 
arbejdsgruppe bestående af Mikkel Søndergaard, Luise Søe, Jan Due, Allan Marouf og Torkil 
Groving. 

Lokaludvalget skal derfor tage stilling til arbejdsgruppens forslag om tid og sted for afholdelse af 
fremtidsseminaret.  

Indholdet vil blive meldt ud senere, når arbejdsgruppen har et uddybende program for dagene. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg godkender ar fremtidsseminaret afholdes i weekenden d. 29.-30. maj 2010 på 
Karlslunde Kursuscenter. 

Arbejdsgruppen vil på mødet orientere om de foreløbige planer for fremtidsseminaret. 

Alle lokaludvalgsmedlemmer opfordres til at deltage i det fulde arrangement. Tilmelding skal ske til 
sekretariatet pr. mail senest d. 16. april 2010 kl. 12.00 af hensyn til bestilling af værelser, samt 
konference- og gruppelokaler. 

ØKONOMI 

Fremtidsseminaret er et internt arrangement, og udgifterne skal derfor afholdes af 
sekretariatsmidlerne. 

VIDERE PROCES 

Arbejdsgruppen udarbejder et program for fremtidsseminaret, der forelægges 
lokaludvalgsmedlemmerne på næste ordinære møde i Østerbro Lokaludvalg. 
Sekretariatet booker kursusfaciliteter inkl. overnatning og forplejning for de tilmeldte medlemmer. 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.04.2010 
 
 1. at Lokaludvalget besluttede at afholde fremtidsseminar med overnatning i weekenden 29.-30. 
maj 2010. 
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12.  Borgermøde om Nordhavnsvej (2010-53563) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for økonomi indstiller, 

1. at Lokaludvalget drøfter og vedtager en pressestrategi for Nordhavnsvej 
projektet 

2. at Lokaludvalget bevilliger 50.000 kr. til borgermøde om Nordhavnsvej.  

 

PROBLEMSTILLING 

Københavns Kommune skal ifølge aftale med staten anlægge en forbindelsesvej mellem 
Helsingørmotorvejen/Lyngbyvejen og Nordhavnen for at sikre den nødvendige infrastruktur til den 
nye bydel i Nordhavn. 

Der er nu stillet forslag fra Teknik- og Miljøforvaltningen om, at Nordhavnsvej etableres ført i 
terræn og med en 615 m Cut & Cover tunnel fra Svanemøllen kasserne til Strandvejen. 

Denne løsning er valgt, da det fra forvaltningens side vurderes, at det vil være den bedste løsning. 
De alternative løsninger, som Østerbro Lokaludvalg har peget på, , herunder en længere linieføring 
under jorden eller en nedboret tunnel, vurderes at være for omkostningstung set i forhold til generne 
med en terrængående løsning med den korte Cut & Cover løsning. 

 

LØSNING 

Fagudvalget for økonomi (FØK) ønsker, at der skal skabes fokus på debatten omkring 
Nordhavnsvej, hvor lokaludvalgets holdninger træder tydeligt frem for derved søge at påvirke det 
videre forløb omkring Nordhavnsvej. Dette skal gøres ved en klar handlingsstrategi i forhold til 
presse, forvaltning og Borgerrepræsentationen.  

Der foreslås en presseindsats med indlæg i både lokale og landsdækkende aviser samt indslag i TV2 
Lorry. Dette skal muliggøre, at lokaludvalget kan sætte fokus på de konkrete punkter i 
Nordhavnsprojektet og komme med deres bud på, hvordan projektet bedst bør udføres set i forhold 
til bydelens behov og ønsker. 

Der skal desuden i samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg og lokalrådene på Østerbro arrangeres 
et borgermøde, hvor Overborgmesteren, borgmestrene for Teknik og Miljø og Beskæftigelse og 
Integration samt repræsentanter for BR’s politiske partier inviteres til en debat om udformningen af 
Nordhavnsvej. Borgermødet er skeduleret til den 22. april kl. 19-21 på Svanemøllen Kasserne. 
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ØKONOMI 

Der må påregnes midler til leje af Svanemøllen Kasserne herunder opstilling af stole, borde og 
scene samt forplejning (kaffe/te/vand) til ca. 150-200 personer. 

Der må endvidere beregnes udgifter til annoncering i lokalavisen. 

Udgifterne fordeles mellem Bispebjerg Lokaludvalg og Østerbro Lokaludvalg 

 

Der er i 2010 budgetteret med 1.374.000 kr. i øvrigt rådighedsbeløb til lokaludvalgets egne 
projekter.  

Såfremt Lokaludvalget godkender dagsordenens indstillinger til Borgermøde om Nordhavnsvej, 
annoncering af puljefrister og midler til deltagelse i arkitekturløb, vil der være 666.000 kr. tilbage af 
det øvrige rådighedsbeløb. 

 

VIDERE PROCES 

Østerbro Lokaludvalg vedtager en pressestrategi til behandling af Nordhavnsvejsprojektet og at der 
bevilliges op til 50.000 kr. af puljemidler til afholdelse af et borgermøde. 

 

 
 
BILAG 
Høringssvar om lokalplanforslag om Nordhavnsvej 
Høringssvar om VVM for Nordhavnsvej 
Supplerende høring om støj for Nordhavnsvej 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.04.2010 
 
  
1. at: Østerbro Lokaludvalg drøftede og vedtog et offensivt pressearbejde. Lokaludvalget tager 
udgangspunkt i de tidligere indsendte og vedtagne høringssvar, der støtter en underjordisk 
vejforbindelse hele vejen til Nordhavn med forbindelse til Kalkbrænderihavnsgade. 
 
2. at: Lokaludvalget besluttede at bevillige 50.000 kr. til afholdelse af borgermøde om 
Nordhavnsvej. 
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13.  Arkitekturløbet 2010, CPH X (2010-53524) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget bevilliger kr. 12.500 kr. af puljemidler til deltagelse i 
Arkitekturløbet 2010. 

 

PROBLEMSTILLING 

Copenhagen X, som er et partnerskab skabt mellem Realdania, Frederiksberg Kommune og 
Københavns Kommune i samarbejde med Dansk Arkitekturcenter, vil i 2010 afholde det årlige 
arkitekturløb på Østerbro. Løbet afvikles torsdag den 20. maj kl. 18 med start- og målområde på 
Amerika Plads. 

Løbet har - ud over motionen - til formål at føre deltagerne gennem bydelens nyeste arkitektur, og 
derved give en introduktion til byudviklingen med en række arkitektoniske pejlemærker, bl.a. 
Kobbertårnet, Harbour House og Ankeret. 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg er blevet inviteret til at deltage i projektet, hvor lokaludvalget kan få en stand 
i start/målområdet, hvorfra det vil være muligt at komme i kontakt med byudviklingsinteresserede 
østerbroere.  

Ideen er, at synliggøre lokaludvalget som en aktiv medspiller i byudviklingsøjemed og samtidig få 
gjort opmærksom på Bydelsplanen fra 2009.  

Ved lokaludvalgets stand skal lokaludvalgsmedlemmer og medarbejdere fra sekretariatet informere 
om lokaludvalgets arbejde og uddele eksemplarer af bydelsplanen og evt. diverse logomerchandise. 
På standen medbringes lokaludvalget ladcykel (”jernhest”) og de store tæpper som viser et kort over 
Østerbro som blikfang. 

Det er endvidere tanken, at få tryk en antal løbe t-shirts med lokaludvalget logo, som vil kunne 
afhentes i sekretariatet – efter først til mølle princippet. 

 

 

 

 



 
� ���������	�
�	���	� 
 
 
 
 
�����
�	���������� 
 
for mødet den 13.04.2010 
 

 21 

ØKONOMI 

Budget for deltagelse i Arkitekturløbet 2010 

 

50 stk. løbe t-shirts med tryk pr. stk. 80 kr. 4.000 kr. 

Transport af materiale (bykort-tæpper, mv.) 1.000 kr. 

Eventuel forplejning til uddeling til interesserede 
deltagere 

1.000 kr. 

Postkort/flyers 1.000 kr. 

Banner + skilte til jernhest-cykel 2.000 kr. 

Helium til balloner 1.000 kr. 

I alt 10.000 kr. 

 

Der er i 2010 budgetteret med 1.374.000 kr. i øvrigt rådighedsbeløb til lokaludvalgets egne 
projekter.  

Såfremt Lokaludvalget godkender dagsordenens indstillinger til Borgermøde om Nordhavnsvej, 
annoncering af puljefrister og midler til deltagelse i arkitekturløb, vil der være 666.000 kr. tilbage af 
det øvrige rådighedsbeløb. 

 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.04.2010 
 
  
1. at Lokaludvalget besluttede at bevilge 12.500 kr. i puljemidler til deltagelse i arkitekturløbet 
2010. 
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14.  Evt. (2010-53634) 
 
 
 
 
 


