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for mødet den 16.02.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 
 
 
 
 
 
1.  Godkendelse af ordstyrer og dagsorden (2010-24997) 

2.  Borgernes 20 minutter (2010-25005) 

3.  Meddelelser fra formanden (2010-25016) 

4.  Høring om Omsorgscenter Fælledgården (2010-24424) 

5.  Høring om lokalplan Ryparken Skøjtehal (2010-24027) 

6.  Henvendelse vedrørende Multihal (2010-25421) 

7.  Borgerinddragelse i lokaludvalgets høringsarbejde (2010-25396) 

8.  Godkendelse af beslutningsprotokoller (2010-25409) 

9.  Referat af evalueringsseminar 1. december 2009 (2010-25344) 

10.  Godkendelse af puljeregnskab 2009 (2010-25062) 

11.  Plads ved Øresundshospital, 2. fase (2010-24576) 

12.  Opstart af Østerbrobasen (2010-25093) 

13.  Bevilling af puljemidler til testudgave af internetmagasin "2100 Ø" (2010-26908) 

14.  Ansøgninger til Østerbropuljen 16-02-2010 (2010-22539) 

15.  Evt. (2010-25052) 

 
 



 
 ���������	�
�	���	� 
 
 
 
 
�����
�	 
 
for mødet den 16.02.2010 
 

 1 

1.  Godkendelse af ordstyrer og dagsorden (2010-24997) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender 1. næstformand Lars Kramer-Mikkelsen som 
ordstyrer.  

2. at lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet. 

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD: MIKKEL SØNDERGAARD (SUPPLEANT INDKALDT), 
AXEL THRIGE LAURSEN (HANNE MELNIK DELTOG), JESPER MADSEN 
(SUPPLEANT INDKALDT), ANNETTE ENGELL (SUPPLEANT INDKALDT), IB 
LARSEN (BIRTHE LARSEN DELTOG), ASTRID KAPPEL NIELSEN  

 

FRAVÆRENDE INDTIL: INGER MARGRETHE CHRISTENSEN ANKOM KL. 19.21, 
ANNETTE HELLMANN FORLOD MØDET KL. 19.35, LARTEY LAWSON ANKOM KL. 
20.35 

 

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: 

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.02.2010 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte 1. næstformand Lars kramer Mikkelsen som ordstyrer. 
 
2. Lokaludvalget godkendte dagsordenen for mødet med følgende ændringer: 
- Der vil blive sorteret i puljeansøgningerne, pkt. 14., så behandlingen kan udskydes til det nye 
lokaludvalg er trådt sammen. Sorteringen vil blive forertaget under pkt. 14.  
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2.  Borgernes 20 minutter (2010-25005) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget afholder åben spørgetid i op til 20 minutter, hvor borgerne kan 
stille spørgsmål og forslag til lokaludvalget.  

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.02.2010 
 
  
Lokaludvalget modtog ingen spørgsmål eller forslag fra borgerne. 
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3.  Meddelelser fra formanden (2010-25016) 
 

 
• Københavns Lokalarkiver knyttes ikke til lokaludvalgene 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 4. februar 2010 at delegere beslutningen om 
fordelingen af midler til de lokalhistoriske arkiver til Københavns Museum samt Stadsarkivet efter 
indstilling fra arkivudvalget. Det blev dermed ikke besluttet at tilknytte de lokalhistoriske arkiver til 
lokaludvalgene. Spørgsmålet har ikke været forelagt lokaludvalgene, men Center for Sikker By har 
svaret på Økonomiforvaltningens vegne. 
 

• Møder i Mødeforum 
Mødeforum er navnet på den forsamling, hvor lokaludvalgenes formænd møder 
Økonomiforvaltningens ledelse i spørgsmål om, hvordan forholdet mellem lokaludvalgenes 
arbejdsbetingelser og samvirket med kommunen kan udvikle sig bedst muligt. Det bliver 
lokaludvalgets kommende formand, der skal deltage. De aftalte mødedatoer i 2010 er: 
• Tirsdag den 25. marts kl. 19-21 
• Tirsdag den 4. maj kl. 19-21  
• Tirsdag den 22. juni kl. 12-15  
• Tirsdag den 24. august kl. 19-21  
• Tirsdag den 26. oktober kl. 19-21  
• Tirsdag den 14. december kl. 19-21  
 

• Reception i sekretariatet den 26. februar 
Der afholdes den 26. februar kl. 15.30-17.30 en reception, hvor alle de medlemmer og suppleanter, 
der stopper deres funktion den 16. marts får lejlighed til at mødes med alle de nye medlemmer og 
suppleanter, der går ind i arbejdet de næste 4 år. Vi ser frem til et stort fremmøde.  
 

• Ungdomshuset Kraftwerket 
Ungdomshuset Kraftwerket, der blev skabt på Østerbro, fik vokseværk og måtte flytte til Valby, har 
dannet et nyt projekt ”CO:Openhagen – i samarbejde åbner vi byens potentialer”. Susanne Hau, 
der er leder af det nye projekt har kontaktet Axel Thrige Laursen, fordi de gerne vil have Østerbro 
Lokaludvalgs støtte til at afprøve et nyt projekt på Beauvaisgrunden til sommer. Projektet 
udspringer af kommunens nyligt vedtagne ”Kulturstrategi 2009-2011. Lige nu samarbejdes med 
BRs kultur- og fritidsudvalg om at finde arealer i kommunen der vil være gode – og 
Beauvaisgrunden er faldet i øjnene. Men vil også gerne lidt til Østerbro igen. 
Her vil man kunne lade skabertrangen hos 15-30årige komme frem. 
 
Vi snakkede om ejerforhold, og hvordan projektet kan gå frem med det, og jeg mente som formand 
for lokaludvalget, at vi vil være glade for et initiativ her, at det vil aktualisere det langvarige ønske 
om et kulturhus på Hans Knudsens Plads, og at aktiviteter her kan være med til at binde denne del 
af Østerbro sammen geografisk som kulturelt. 
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Informationsmateriale omdeles på lokaludvalgets møde. 
 

• Kommentar til skråparkering J.E.Ohlsensgade 
Fagudvalget for Teknik og Miljø er blevet bedt om en kommentar til projektforslaget for 
skråparkering i J. E. Ohlsensgade. Kommentaren er vedlagt dagsordenen.  

Hvis der er indsigelser til kommentaren, bedes de rejses på mødet. 

 

• Ny medlemsliste 

En liste over det nye lokaludvalg er vedlagt dagsordenen som bilag. Der tages forbehold for 
ændringer, da det nye udvalg formelt set skal godkendes af Borgerrepræsentationen den 11. marts 
2010. 

 
 
BILAG 
Kommentarer til skråparkering i J. E. Ohlsensgade 
Medlemmer af Østerbro Lokaludvalg 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.02.2010 
 
  
-Ordstyreren orienterede om, at der den 16. februar var indkommet godkendelse fra Datatilsynet til 
systemgodkendelse af Østerbrobasen. 
 
-Rosemarie Boeck anførte, at valgområde "Idræt" skulle opdeles i de 3 grupper, der blev opstillet på 
repræsentantskabsmødet 1. Havnevendte fritidsinteresser, 2. Motion og sundhed, 3. Idræt. 
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4.  Høring om Omsorgscenter Fælledgården (2010-24424) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget drøfter og godkender udkast til Høringssvar om ombygning af 
omsorgscenter Fælledgården.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget fællesindstilling mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og 
Sundhed- og Omsorgsforvaltningen vedrørende ombygning af Omsorgscentret Fælledgården. 
Høringsfristen er den 5. marts 2010. 

Omsorgscentret Fælledgården opført i 1979 er indretningsmæssigt forældet og nedslidt. 
Plejehjemmet indeholder 251 plejeboliger/ beskyttede boliger, et dagscenter samt et 
produktionskøkken.Sundheds- om Omsorgsudvalget har 26. juni 2008 besluttet, at omsorgscentret 
skal ombygges. Der indrettes 194 tidssvarende to-rumsboliger på ca. 66 m2, med mulighed for at 
begrænset antal ægteparboliger.  

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg drøfter og godkender udkast til høringssvar om ombygning af 
Omsorgscentret Fællesgården udarbejdet af fagudvalget for Sundhed og Omsorg.  

 

ØKONOMI 

Udgiften til ombygningen af omsorgscentret er beregnet til 309,2 mio. kr. eller 24.135 kr./m2.  

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet forestår den videre sagsbehandling. 
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BILAG 
Projektredegørelse Omsorgscenter Fælledgården 
Redegørelse for økonomi og finansiering Omsorgscenter Fælledgården 
TMF og SUF's indstilling til omsorgscenter Fælledgården 
Udkast til høringsbrev om Omsorgscentret Fælledgården 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.02.2010 
 
  
1. Lokaludvalget drøftede og godkendte udkast til høringssvar om ombygningen af omsorgscenter 
Fælledgården. 
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5.  Høring om lokalplan Ryparken Skøjtehal (2010-24027) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender udkast til høringssvar ”Skøjtehal ved Ryparkens 
Idrætsanlæg” udarbejdet af Fagudvalget for Teknik og Miljø og genfremsender 
det til Teknik- og Miljøforvaltningen.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om Lokalplan til ”Ryparken Skøjtehal”. 
Høringsperioden går fra den 13. januar til den 15. marts 2010. 

Indholdet i udkastet til høringssvar er indholdsmæssigt det samme som tidligere høringssvar om 
”Skøjtehal ved Ryparkens Idrætsanlæg”. 

Af høringsmaterialet fremgår: 

Lokalplanen vil udgøre plangrundlaget for et mindre område i Ryparkens Idrætsanlæg, så der kan 
opføres en skøjtehal med omklædnings-, administrations- og tilskuerfaciliteter mm. 

 I 2007 besluttede Københavns Kommune, som en del af renoveringen af idrætsanlæg på Østerbro, 
at rive den tidligere skøjtehal ved Østerbro Stadion ned og i stedet flytte den til en anden location i 
bydelen. Det blev vurderet, at den bedste placering ville være i Bispebjerg bydel i Ryparkens 
Idrætsanlæg. Der blev derfor placeret en midlertidig boble-skøjtehal i Ryparken Idrætsanlægs ene 
hjørne. 

Den nye skøjtehal skal være større end den gamle hal og også have bedre faciliteter. Det er 
meningen, at hallen både skal være åben for offentligheden men også bruges af diverse foreninger 
for ishockey og kunstskøjteløb. 

Københavns Kommune har for at finde den bedste løsning på en ny skøjtehal afholdt en 
konkurrence, som blev vundet af MT Højgaard arkitektfirmaet PLH Arkitekter og ingenørfirmaerne 
Sloth Møller og Esbensen. Projektet har et sådant omfang, at der forudsættes en udarbejdelse af en 
lokalplan. 

Se endvidere: http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/ryparken-sk-jtehal 

 

LØSNING 
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Østerbro Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar udarbejdet af Fagudvalget for Teknik og 
Miljø. Sekretariatet forestår den videre sagsbehandling. 

 
 
BILAG 
Udkast til Høringssvar til lokalplan "Ryparken Skøjtehal" 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.02.2010 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar "Skøjtehal ved Ryparkens Idrætsanlæg". 



 
� ���������	�
�	���	� 
 
 
 
 
�����
�	���������� 
 
for mødet den 16.02.2010 
 

 9 

 
6.  Henvendelse vedrørende Multihal (2010-25421) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender udkast til henvendelse vedrørende Multihal.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har i januar 2008 afgivet høringssvar på forhøring om forslag til lokalplan nr. 
401 ”Parken” med kommuneplantillæg. Baggrunden for denne høring var, at 
Borgerrepræsentationen i oktober 2007, havde besluttet, at overdrage et areal af Østerbro Stadion 
(hvor den tidligere Øbro Skøjtehal lå placeret) til Parken Sport & Entertainment A/S. Høringen 
skulle bane vejen for opførelsen af en Multihal, som et led i at forbedre idrætsfaciliteterne på 
Østerbro. 

Opførelsen af multihallen er dog blevet udskudt gentagne gange; og nu formentlig på ubestemt tid. 
Derfor har Fagudvalget for Teknik og Miljø taget initiativ til et brev til Overborgmester Frank 
Jensen, Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev og Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus 
Keldgaard, hvor der opfordres til dialog. Der spørges desuden til, hvad politikerne har tænkt sig at 
gøre ved problematikken. Udkastet til brevet er vedhæftet dagsordenen som bilag. 

 

  

 
 
BILAG 
Henvendelse vedr. Multihal ved Parken 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.02.2010 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om, hvorvidt henvendelse vedrørende Multihal skulle afsendes 
For: 4         Imod: 8          Undlod: 4 
Det blev besluttet ikke at afsende henvendelse vedr. Multihal. 
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7.  Borgerinddragelse i lokaludvalgets høringsarbejde (2010-25396) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget drøfter mulighed for at inddrage borgerne på Østerbro i 
høringsprocesser.  

2. at. Lokaludvalget beder sekretariatet lave et idéoplæg til det nye lokaludvalg, 
som de kan arbejde videre med.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har løbende diskuteret hvordan man bedst mulig udfylder sin rolle som 
bindeled mellem borgerne på Østerbro, politikerne i Borgerrepræsentationen og kommunens 
forvaltninger, og ikke mindst hvordan lokaludvalget i forbindelse med de mange høringssager 
kommer i dialog med Østerbroerne.  

 

LØSNING 

Lokaludvalget beder sekretariatet lave et idéoplæg til det nye lokaludvalg, som de kan arbejde 
videre med. 

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.02.2010 
 
  
1. Lokaludvalget drøftede muligheden for at inddrage borgerne på Østerbro i høringsprocesser. 
 
2. Lokaludvalget bad sekretariatet om at lave et idéoplæg til det nye lokaludvalg, som de kan 
arbejde videre med. 
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8.  Godkendelse af beslutningsprotokoller (2010-25409) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget beslutter at genoptage praksis med at udvalgssekretæren læser 
hver beslutning op på mødet, der skrives ind i protokollen, inden man går 
videre til næste punkt på dagsordenen.  

2. at. Lokaludvalget fortsætter med underskrivning af beslutningsprotokollen efter 
det pågældende møde. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg påbegyndte en diskussion på forrige møde angående procedure for 
godkendelse af beslutningsprotokoller, og det blev besluttet at sætte det på dagsordenen til dette 
møde. 

 

Der rettes eller redigeres ikke i beslutningsprotokoller efter møderne, medmindre der kan påpeges 
faktuelle fejl. I den forbindelse er der klaget over beslutningsprotokol af 8. december 2009. 
Formanden oplyser at den pågældende sætning kan misforstås, hvorfor en ny beslutningsprotokol er 
udsendt med denne dagsorden. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg tager beslutning om procedure for godkendelse af beslutningsprotokollen. 

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.02.2010 
 
  
1. lokaludvalget besluttede at genoptage praksis med, at udvalgssekretæren læser hver beslutning op 
på mødet, og der skrives ind i protokollen inden man går videre til dagsordenens næste punkt. 
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2. Lokaludvalget besluttede at fortsætte med at underskrive beslutningsprotokollen efter det 
pågældende møde. 
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9.  Referat af evalueringsseminar 1. december 2009 (2010-25344) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget tager Axel Thrige Laursens referat til efterretning.  

 

PROBLEMSTILLING 

Den 1. december 2009 afholdtes et evalueringsseminar, som havde til formål at evaluere Østerbro 
Lokaludvalgs arbejde siden lokaludvalgets etablering i 2006 Axel Thrige Laursen har udarbejdet et 
referat, som tidligere er blevet uddelt på lokaludvalgets møde den 19. januar 2010 og også er 
vedlagt dagsordenen som bilag. 

Henrik Schmiegelow har indleveret en mindretalsudtalelse til sekretariatet, der er vedlagt 
dagsordenen som bilag. 

 

LØSNING 

Eventuelle ekstra bemærkninger til referatet indsendes til sekretariatet og vil blive vedlagt referatet 
som bilag.  

 

 

 
 
BILAG 
Mindretalsudtalelse 
Østerbro Lokaludvalgs evaluering 011209 (2).doc 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.02.2010 
 
  
1. Lokaludvalget tog Axel Thrige Laursens referat med bilag til efterretning. Materialet vil indgå i 
materiale, som overleveres til det nye lokaludvalg.  
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10.  Godkendelse af puljeregnskab 2009 (2010-25062) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget godkender regnskabet for puljemidler 2009.  

2. at. Lokaludvalget tager regnskabet for puljemidler 2008 til efterretning med 
rettelser. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg fik i 2009 udlagt 4.839.000 kr. i puljemidler af Borgerrepræsentationen til 
bydelsrettede, netværksdannende og dialog skabende aktiviteter. 

Regnskab for puljemidler 2009 er nu afsluttet, og fremlægges hermed til lokaludvalgets 
godkendelse. 

LØSNING 

Lokaludvalget godkender regnskabet for puljemidler 2009 og tager det reviderede regnskab for 
puljemidler 2008 til efterretning. 

 

ØKONOMI 

Regnskab for puljemidler 2009 
Østerbro Lokaludvalg 

  Budget Forbrugt Balance 
Ansættelser 800.000,00 800.000,00 0,00 
Fra 2008* 0,00 13.623,50 -13.623,50 
Østerbropuljen 2.537.000,00 1.938.300,22 598.699,78 
Borgermøder 50.000,00 0,00 50.000,00 
Egne projekter 1.452.000,00 1.088.413,75 363.586,25 
Ikke placerbart** 0,00 -28,47 28,47 
I alt kr. 4.839.000,00 3.840.309,00 998.691,00 
    
    
* Puljemidler som af forskellige årsager ikke er blevet faktureret i 2008.  
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** Puljemidler; fejl i ompostering fra sekretariatsdankortkonto.  
 

 
 
BILAG 
Revideret puljemiddelregnskab 2008 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.02.2010 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte regnskab for puljemidler 2009 
 
2. Lokaludvalget tog regnskabet fra 2008 med rettelser til efterretning. 
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11.  Plads ved Øresundshospital, 2. fase (2010-24576) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget bevilliger 50.000 kr. af 2010-midler til gennemførelse af 2. 
fase af projekt Plads ved Øresundshospital.  

 

PROBLEMSTILLING 

I september 2009 besluttede lokaludvalget at bevillige 125.000 kr. til en baggrundsanalyse og et 
skitseforslag for Pladsen ved Øresundshospital. Pladsen rummer store muligheder for at kunne blive 
omdannet til et attraktivt rekreativt område. Konsulentfirmaet udarbejdede et sådant forslag, 
projektets 1. fase. 

Lokaludvalget besluttede på det ordinære møde den 8. december at overføre 40.000 kr. fra 2009-
budgettet til gennemførelse af projektets 2. fase. 

Projektets 2. fase vil bestå af udarbejdelse af et skitseforslag med visualiserede scenarier for 
udviklingen af pladsen. Konsulentfirmaet vil i samarbejde med et arkitektfirma stå for 
udarbejdelsen af skitseforslaget. Det er endvidere planen, at der skal afholdes et åbent borgermøde, 
hvor skitseforslaget skal præsenteres for interessenter i området. 

Hvis bevillingen besluttes, vil der således være afsat 90.000 kr. til gennemførelse af 2. fase. Det er 
nødvendigt at afsætte hele beløbet for at 2. fase vil kunne udføres i sin helhed, med borgermøde mv. 

 

ØKONOMI 

Projektets 2. fase koster 90.000 kr. at gennemføre inkl. afholdelse af borgermøde.  

Der er allerede afsat 40.000 kr. fra 1. fases budget. Det indstilles derfor, at der afsættes yderligere 
50.000 kr. til gennemførelse af 2. fase. 

 

 
 
BILAG 
Strateginotet - Plads ved Øresundshospital 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.02.2010 
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1. Lokaludvalget besluttede at bevillige 50.000 kr. af 2010 puljemidler til gennemførelse af 2. fase 
af projekt Plads ved Øresundshospital. 
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12.  Opstart af Østerbrobasen (2010-25093) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget bevilliger 23.800 kr. til dækning af reklame og promovering 
for Østerbrobasen.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbrobasen er Østerbro lokaludvalg nye foreningsdatabase, en hjemmeside med en oversigt over 
foreninger, brugerbestyrelser mv. på Østerbro. Der er endvidere indlagt et debatforum på siden, 
hvor man som bruger kan være med og debattere fx i forbindelse med høringssager. Databasen kan 
bruges af alle og er udarbejdet i et samarbejde mellem 5 lokaludvalg og Kultunaut. 

Det er planen, at Østerbrobasen.dk skal gå i luften i foråret 2010. For at sikre en stor tilslutning til 
østerbrobasen.dk også i opstartsperioden har sekretariatet vurderet, at en promoveringskampagne 
for siden, vil hjælpe til at fremme dens udbredelse. For at siden skal kunne fungere optimalt, er det 
vigtigt, at der er kendskab til siden, så den vil komme til at fremstå som et aktivt netværk, brugerne 
har tiltro til og engagerer sig i. 

 

LØSNING 

For at promovere Østerbrobasen.dk foreslår sekretariatet, at der købes 2 store artikler i Østerbro 
Avis samt nogle brochurer/flyers. Desuden foreslås det at der endvidere købes merchandise til 
uddeling på biblioteker, til borgermøder mv.  

 

ØKONOMI 

 

Budget for promovering: 

Plakater og flyers 4.000 kr. 

2 annoncer i lokalavisen á 6.000 kr./stk. 12.000 kr. 

Merchandise – magneter, USB-sticks mv. 5.000 kr. 

Ekstraudgift til drift af siden 2.800 kr. 
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brugeradministration 

I alt ex. Moms 23.800 kr. 

 

 

 

 

  

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.02.2010 
 
  
1. Lokaludvalget besluttede at bevillige 23.800 kr. af 2010 puljemidler til reklame og promovering 
for Østerbrobasen. 



 
� ���������	�
�	���	� 
 
 
 
 
�����
�	���������� 
 
for mødet den 16.02.2010 
 

 20 

 
13.  Bevilling af puljemidler til testudgave af internetmagasin "2100 Ø" (2010-26908) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget drøfter udarbejdelse af en ”dummy” på et internetmagasin 
”2100 Ø” 

2. at. Lokaludvalget bevilger 60.000 kr. til udarbejdelse af en ”dummy” på 
internetmagasinet ”2100 Ø” 

 

PROBLEMSTILLING 

Beskrivelse af konsulentoplæg ”2100 Ø” 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget tilbud om udarbejdelse af en dummy til et internet-magasin 
”2100 Ø”. Det er konsulentens oplæg, at magasinet målrettet skal søge kontakt med borgerne på 
Østerbro, med en journalistik der rammer bredt, og bl.a. indeholder case-stories om større projekter 
i bydelen (se bilag 1). 
Oplægget til indhold for dummyen tages i temaer som Østerbro lokaludvalgs formål og historie 
(før-nu-fremtid), forenings nyt mv.(se bilag 2). 
 
Tanken på sigt, er et magasin der udkommer 6 gange årligt på internettet, evt. med et introindstik i 
lokalavisen. Det foreslås, hvis man ønsker at gå videre end denne afklaring, at Østerbro 
Lokaludvalg nedsætter et bladudvalg, der står for at lægge den redaktionelle linje og sætte 
rammerne, og at der ansættes 1-2 medarbejdere til varetagelse af den daglige drift. 
 
Forslaget er behandlet i økonomiudvalget, som indstiller, at opgaven gennemføres. Det siger sig 
selv, at der er fremgangsmåder, som ikke kan bruges af lovmæssige grunde såsom annoncering 
m.fl., som middel til at et internetmagasin kan blive selvfinansierende. Det ligger derfor i opgaven 
at belyse under hvilke former et fremstød som dette kan gennemføres. Desuden er det interessant at 
få vist et eksempel på, hvordan en indsats som den foreslåede vil tage sig ud. Med det foreslåede 
temavalg, vil de artikler m.m. der udføres i prøveopgaven under alle omstændigheder kunne 
placeres på lokaludvalgets hjemmeside. Det siger også sig selv, at vælger lokaludvalget at gå videre 
efter denne afprøvning, vil sekretariatets kommunikationsmedarbejder blive inddraget i et mere fast 
arbejde. 
 
Sekretariatets bemærkninger 
Som nævnt i projektbeskrivelsen er det tanken at magasinet på sigt skal være selvfinansierende i 
form af annonce- og bannersalg eller ad andre veje.  
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Til dette må sekretariatet bemærke, at det ligger udenfor kommunernes opgaver og de rammer 
Kommunalfuldmagten sætter, at udgive et internet-magasin med indtægter fra annoncer, bannere, 
sponsoraftaler eller lignende jf. Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og 
løsøre til brug for reklamering for andre. 
Statsforvaltningen Syddanmark skrivelse af 31. marts 2009 bemærker, at lov om kommuners 
anvendelse af fast ejendom og løsøre til reklamer for andre udtømmende regulerer, hvilke 
kommunale aktiver der kan anvendes til reklamer. Det fremgår således udtrykkeligt af lovens 
forarbejder, at elektroniske medier, f.eks. kommuners hjemmesider, ikke er omfattet. 
 
Det vil dog være muligt for lokaludvalget selv at udgive og finansiere et internetbaseret magasin 
med oplysning og information til bydelens borgere. 
 
Vurderingen fra Østerbro Lokaludvalgs kommunikations- og projektmedarbejder er, at det er det 
nye Lokaludvalgs fokusområder, som bør danne baggrund for hvilke midler og metoder, der tages i 
brug kommunikationsmæssigt for at skabe større synlighed om Lokaludvalgets arbejde. 
 
Det anbefales, at tage udgangspunkt i den tidligere kommunikationsstrategi udarbejdet af Tine 
Malm, og får den revideret, f.eks. på baggrund af et oplæg, som kan blive diskuteret og præciseret 
på et fremtidsseminar for det nyvalgte Lokaludvalg (vedlagt som bilag). 
 
I forhold til valg af nye kommunikationsplatforme, medier osv. er vurderingen, at det vil være 
relevant for lokaludvalget at og trække på gode erfaringer fra de andre Lokaludvalg samt involvere 
informationsmedarbejderen. Ønskes en helt ny type profilering kunne det også være en idé at lave 
en workshop med en kommunikationskonsulent med særlig ekspertise i, hvordan man skaber størst 
synlighed og kommunikerer bedst i lokalt regi og eller med speciale i politisk kommunikation.  
 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg bevilger puljemidler til udarbejdelse af en”dummy” på internet-magasinet 
”2100 Ø”. 
 

ØKONOMI 

Østerbro Lokaludvalg har inden mødet den 16. februar disponeret i alt 1.960.000,25 kr. af de 
4.968.000 kr. i 2010 puljemidler, fordelt på 1.000.000 til ansættelser, 253.800 til puljeansøgninger 
fra Østerbropuljen og 442.200,75 på egne projekter. 
 
Der er jf. det vedtagne budget 931.799,75 kr. til disposition på budgetposten Øvrigt rådighedsbeløb 
for resten af 2010.  
 

VIDERE PROCES 
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Såfremt midlerne bevilges vil Østerbro Lokaludvalgs sekretariat indgå en kontrakt med 
konsulenten, om udarbejdelse af et færdigt testeksemplar af et internetbaseret magasin 2100 Ø. 
 

 
 
BILAG 
Bilag 1 Konsulentoplæg 2100Ø.doc 
Bilag 2 Ideoplæg og budget dummy 2100Ø.doc 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.02.2010 
 
  
1. Lokaludvalget besluttede at udskyde behandlingen af sagen til det nye lokaludvalg træder 
sammen. 
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14.  Ansøgninger til Østerbropuljen 16-02-2010 (2010-22539) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Østerbro Lokaludvalg drøfter og tager stilling til de nedenstående 
ansøgninger om puljemidler til Østerbropuljen. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har af Københavns Borgerrepræsentation fået bevilliget kr. 4.968.000 i 
puljemidler for 2010 til brug for lokale, bydelsrettede, netværksdannende og dialogskabende 
aktiviteter. Lokaludvalget har i 2010 afsat 2.544.000 kr. til Østerbropuljen.  

Sekretariatet har modtaget 16 rettidigt indkomne ansøgninger til Østerbropuljen: 

1. ”Indvielse af Svanemøllestranden” af Strandgruppen (et samarbejdsorgan mellem Østerbro- og 
Ryvangs Lokalråd). Der søges om 98.500 kr. til afholdelse af forskellige aktiviteter i forbindelse 
med badestrandens åbning. 

Indstilling: Fagudvalget for Kultur og Fritid indstiller, at der bevilliges 98.500 kr. til projektet. 

2. ”Søndagsdans, åbent for alle” af Østerbro Musikforening i samarbejde med DGI 
Storkøbenhavn. Der søges om 10.000 kr. til 5 dansesøndage for børn og voksne. 

Indstilling: Fagudvalget for Kultur og Fritid indstiller, at der bevilliges 10.000 kr. til projektet. 

3.  ”Fokus på Nordhavn, brikken der mangler” af Kai Mikkelsen. Der søges om 45.000 kr. til 
færdiggørelse af en række tv-programmer om Nordhavnen. Udsendelsen skal bringes i TV Vores 
By. 

Indstilling: Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller, at ansøgningen imødekommes. 

4. ”Karmakanonen præsenterer: Østerbro Kanonen” af Karmakanonen. Der søges om 104.176, 
25 kr. til at bygge en kanon, som skaber lyd ved hjælp af solcelledrevet energi. Der lægges fra 
ansøger op til, at kanonen skal forankres hos en af bydelens institution, som skal forestå udlån og 
drift. 

Indstilling: Fagudvalget for Kultur og Fritid indstiller, at der bevilliges 80.000 kr. til projektet, 
forudsat der er indgået en samarbejdsaftale med en af bydelens institutioner. 

5. ”Jul på Østerbro” af Østerbro Handelsstandsforening. Der søges om 350.000 kr. til et 
julemarked på Gunnar nu Hansens plads til afholdelse i december 2010. 
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Indstilling: Fagudvalget for Kultur og Fritid indstiller, at behandlingen af ansøgningen udskydes 
indtil evaluering af projekt ”Jul på Østerbro 2009” er færdiggjort. 

6. ”Tre gavludsmykninger i Irmingersgade” af Kunstforeningen Copenhagen Cruise. Der søges 
om 77.943 kr. til en kunstnerisk udsmykning af tre gavle i Irmingersgade. 

Indstilling: Fagudvalget for Kultur og Fritid indstiller, at der bevilliges 77.943 kr. til projektet 
forudsat, at der foreligger en godkendt aftale med ejeren og boligforeningen. 

Indstilling: Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller, at ansøgningen imødekommes, idet der tages 
forbehold for, at der foreligger en aftale med ejeren af bygningen.  
 

7. ”Flere fortællinger på Østerbro” af Jan Hansen. Der søges om 51.000 kr. til en række 
historiefortællinger for børn på Østerbro, både i børnehaver og på skoler. 

Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at der bevilliges 51.000 kr. det vurderes at 
projektet falder indenfor målgruppen af hvad lokaludvalget støtter. Historiefortællingen har haft 
stor gavn for de deltagende skoler og institutioner. I oktober 2009 var projektet blevet afholdt på 
tre udvalgte skoler, hvor der deltog i alt 440 skoleelever. Det er vores mål at tilknytte børn og unge 
fra forskellige lag på Østerbro. Der er desuden lagt vægt på samarbejde fra fortællerens side. 

8. ”Aktive lørdage på Kildevældsskolen” af Fritidsforeningen Kildevæld. Der søges om 47.000 
kr. til forskellige aktiviteter (bl.a. rollespil, motion og karate) for børn/unge og deres forældre 6 
lørdage i foråret. Ansøger har oplyst, at der vil blive gjort en indsats for, at der vil komme deltagere 
fra alle bydelens skoler.  

Indstilling: Fagudvalget for Børn og Unge indstiller, at der bevilliges 47.000 kr. Formålet ligger 
fint inden for rammerne for ansøgning om puljemidler. Foreningen søger støtte til gennemførelse af 
en række weekend-arrangementer rettet til skolebørn på især Østerbros skoler. Forældre til de 
mindste skolebørn kan deltage, hvis barnet ellers holdes hjemme. Invitationens bredde og de 
påtænkte aktiviteter som rollespil og fysisk udendørsidræt vil bidrage til netværksdannelse mellem 
skoleklasser og skoler. 

Lartey Godwin Larson deltog ikke i fagudvalgets behandling af ansøgningen. 
 

9. ”Projekt billedskole” af Kirsten Rotbøll Lassen. Der søges om 217.000 kr. til 
oprettelsesomkostninger til en billedskole på Østerbro. Målgruppen er børn og unge op til 18 år. 

Indstilling: Fagudvalget for Kultur og Fritid indstiller, at ansøgningen afvises, da der er tale om et 
iværksætterprojekt med rene driftsudgifter. 

Indstilling: Fagudvalget for Børn og Unge indstiller, at projektet afvises, da det falder udenfor 
lokaludvalgets retningslinier. FBU finder projektet interessant og har den opfattelse, at vi skal i 
dialog med initiativtagerne med henblik på at finde støtte udefra til dette projekt til gavn for børn 
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på Østerbro. Et sådant dialogmøde vil FBU gerne sætte i gang, fordi vi mener, der er brug for et 
sådant projekt på Østerbro.  
 

10. ”Åbne værksteder” af Kunstforeningen 2100. Der søges om 15.000 kr. til pr.-materiale til et 
arrangement, hvor lokale kunstnere vil holde åbent værksted den 17. og 18. april 2010. 

Indstilling: Fagudvalget for Kultur og Fritid indstiller, at der bevilliges 15.000 kr. til projektet. 

11. ”Fastelavn i Østerbrohuset” af Østerbrohuset. Der søges om 7.200 kr. til en fastelavnsfest for 
børn og voksne i Østerbrohuset den 14. februar 2010. 

Indstilling: Fagudvalget for Børn og Unge indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet er afviklet 
på bevillingstidspunktet. 
 

12. ”Kraftcenter KBK-skolesamarbejde” af Københavns Badmintonklub. Der søges om 60.000 
kr. til finansiering af lønmidler for 2010 til et badmintonprojekt, hvor børn fra omkringliggende 
skoler bliver inviteret til badmintonundervisning som en introduktion til sporten. 

Indstilling: Fagudvalget for Kultur og Fritid indstiller, at der bevilliges 60.000 kr. til projektet. 

Indstilling: Fagudvalget for Børn og Unge finder dette projekt interessant for Østerbro. FBU 
mener, vi skal komme med nogle ændringer, der skal sikre, at tilbudet når ud til alle skoler på 
Østerbro uden begrænsninger. Til behandling af ansøgningen, vil vi gerne have navn og 
kontaktoplysninger på personer på de 7 forskellige skoler. Efter de første 20 forløb vil vi gerne have 
en samtale med arrangørerne for bl.a. at få klarlagt, hvor mange instruktører der blev brugt til de 
20 forløb og omkostninger pr. stk. 

Bemærkning: Ifølge budgettet koster løn til trænere 54 000 kr. for 2009/2010 og samme for 
2010/2011 
Dvs. vi kan støtte med 54 000 for hele 2010.  Da det ikke foreligger oplysninger om, hvor mange 
instruktører der er tale om, er der brug for en afklaring.  
 

13. ”Østerbro gror nordpå – Hvad hvis Nordhavn blev grøn i morgen?” af Stine Christiansen, 
Helene Schytter og Saskia Peinov. Der søges om 549.000 kr. til et pilotprojekt om kortlægning af 
Nordhavnens fauna, beplantning og efterfølgende events. 

Indstilling: Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller, at ansøgningen ikke bevilges på det 
foreliggende grundlag. Støtte til projektet vil kræve at projekt, tidsplan og budget uddybes, og 
endvidere at det ansøgte beløb reduceres, f.eks. ved at der opnås medfinansiering fra anden side. 
 

14. ”Fortællekonkurrence” af Babek Elmi. Der søges om 27.000 kr. til et 
fortællearrangement/konkurrence for Østerbros 6. klasser. 
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Indstilling: Fagudvalget indstiller, at der bevilliges 27.000 kr. til projektet, da projektet henvender 
sig til målgruppen 12-14-årige, som er en svær målgruppe at nå. Der er tale om en fælles oplevelse 
for børnene og deres forældre og FBU lægger i øvrigt vægt på, at BUF Østerbro er ved at 
arrangere en ungdomskonference. 
 

15. ”Opbygning af netværksdatabase til boligforeningsmedlemmer” af Miljøpunkt Østerbro. 
Der søges om 100.000 kr. til oprettelse af en netværksdatabase. Beløbet skal dække ansættelse af 
studentermedarbejdere til at indhente kontaktinformation på boligforeningsmedlemmer. 

Indstilling: Et flertal i fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller, at ansøgningen imødekommes. 
 

16. ”2100.nu” af Miljøpunkt Østerbro. Der søges om 250.000 kr. til en medfinansiering til 
udvikling og afprøvning af forskellige forsøg, som har til formål at gøre Østerbro til en bæredygtig 
bydel. 

Sekretariatet gør opmærksom på, at ansøger har indsendt en ekstra redegørelse omkring Østerbros 
eventuelle del af finansieringen. Dokumentet er vedhæftet som bilag til dagsordenen. 

Indstilling: Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller, at ansøgningen afvises i sin nuværende 
form, idet det mere specifikt bør fremgå af såvel projektbeskrivelse som budget, hvilke aktiviteter 
man søger Østerbro Lokaludvalg om tilskud til. 
 
 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg drøfter de indkomne ansøgninger og beslutter om projekterne skal 
imødekommes. 

 

ØKONOMI 

Der er i 1. ansøgningsrunde ansøgt for samlet 2.008.819,25 kr. 

Østerbropuljen: 

Disponeret beløb før 1. runde disponeret efter 1. runde 

253.800 kr. 2.262.619,25 

 

Såfremt alle ansøgninger imødekommes, vil der være 281.380,75 kr. tilbage i Østerbropuljen. 

 

VIDERE PROCES 
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Sekretariatet meddeler ansøgerne lokaludvalgets beslutning og varetager den videre sagsbehandling.  

 
 
BILAG 
ansøgningsskema - 2100.nu 
Ansøgningsskema - Aktive lørdage på Kildevældsskolen 
Ansøgningsskema - Fastelavn i Østerbrohuset 
Ansøgningsskema - flere fortællinger på Østerbro 
ansøgningsskema - fokus på nordhavnen, brikken der manglede 
Ansøgningsskema - fortællerkonkurrence 
Ansøgningsskema - Jul på østerbro 2010 
Ansøgningsskema - Kraftcenter KBK, Skolesamarbejde 
Ansøgningsskema - netværksdatabase 
Ansøgningsskema - søndagsdans for alle 
Ansøgningsskema - tre gavlmalerier i irimingersgade 
Ansøgningsskema - østerbro gror nordpå 
Ansøgningsskema - Østerbro kanonen 
ansøgningsskema - åbneværksteder på østerbro april 2010 
Ansøgningsskema indvielse af Svanemøllestranden 
Ansøgningsskema Projekt billedskole 
Budget - tre gavlmalerier i irmingersgade 
Budget - Østerbrokanonen 
Budget -2100.nu 
Budget for Flere fortællinger på Østerbro 
Ekstra materiale - 2100.nu 
Følgebrev til puljeansøgninger 1. runde 2010 
Program - Fastelavn i Østerbrohuset 
Projektbeskrivelse - Østerbro gror nordpå 
Projektbeskrivelse og budget- projekt billedskole 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.02.2010 
 
  
Ad 1 "Indvielse af Svanemøllestranden": Torkil Groving, John Bloch Poulsen, Hanne Melnik, 
Annagrethe Ottovar, Jan Due, Inger Marie Dyrholm, Inger Margrethe Christensen, Birthe Larsen og 
Peter Bennedsen erklærede sig inhabile og forlod salen under behandlingen. 
-Forsamlingen var ikke beslutningsdygtige og behandlingen af ansøgningen udskydes derfor til 
lokaludvalgets ordinære møde den 16. marts 2010. 
 
Ad 2 "Søndagsdans åben for alle": Lokaludvalget bevilligede 10.000 kr. til projektet. 
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Ad 3 "Fokus på Nordhavnen, brikken der manglede": Lokaludvalget stemte om at udskyde 
behandlingen af ansøgningen til 16. marts: 
For: 9   Imod: 5   Undlod: 3 
Behandlingen blev udskudt til 16. marts. 
 
Ad 4 "Karmakanonen": Lokaludvalget besluttede at bevillige 80.000 kr. til projektet efter 
afstemning: 
For: 12   Imod: 3    Undlod: 2 
Bevilliget 
 
Ad 5 "Jul på Østerbro": Jan Due erklærede sig inhabil og forlod salen under behandlingen. 
-Lokaludvalget besluttede at udskyde behandlingen af ansøgningen indtil evalueringen af "Jul på 
Østerbro 2009" er afsluttet. 
 
Ad 6 "Tre gavlmalerier i Irmingersgade": Lokaludvalget stemte om at udskyde behandlingen af 
ansøgningen: 
For: 6   Imod: 9   Undlod: 2 
-Lokaludvalget stemte om bevilling af 77.943 kr. på betingelse af, at mindepladen på den ene gavl 
indarbejdes i gavlmaleriet: 
For: 11   Imod: 4    Undlod: 2 
Bevilliget 
 
Ad 7 "Flere fortællinger på Østerbro": Lokaludvalget stemte om udsættelse af behandlingen: 
For: 3    Imod: 10    Undlod: 3 
-Lokaludvalget besluttede at bevillige 51.000 kr. til projektet. 
 
Ad 8 "Aktive lørdage på Kildevældsskolen": Lartey Lawson erklærede sig inhabil og forlod salen 
under behandlingen. 
-Lokaludvalget besluttede at bevillige 47.000 kr. til projektet. 
 
Ad 9 "Projekt billedskole": Lokaludvalget besluttede at ansøgningen afvises, da det falder udenfor 
lokaludvalgets retningslinier. 
 
Ad 10 "Åbne Værksteder": Lokaludvalget stemte om udskydelse af behandlingen: 
For: 1    Imod: 14    Undlod: 2 
-Lokaludvalget stemte om bevilligen på 15.000 kr.: 
For: 14   Imod: 2   Undlod: 2 
Bevilliget 
 
Ad 11 "Fastelavn i Østerbrohuset": Lokaludvalget afviste ansøgningen, da projektet allerede var 
afviklet på beslutningstidspunktet. 
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Ad 12 "Kraftcenter KBK-skolesamarbejde": Lokaludvalget stemte om bevilling på 60.000 kr. på 
betingelse af, at der skulle være mulighed for alle Østerbros børn at deltage, og at der udelukkende 
kunne gives støtte til fremadrettede aktiviteter, dvs, efter 16. februar 2010: 
For: 13   Imod: 2    Undlod: 2   
Bevilliget 
 
Ad 13 "Østerbro goro nordpå": Lokaludvalget stemte om bevilling på 549.000 kr.: 
For: 0    Imod: 15    Undlod: 2 
Afvist 
 
Ad 14 "Fortællekonkurrence": Lokaludvalget besluttede at bevillige 27.000 kr. til projektet. 
 
Ad 15 "Opbygning af netværksdatabase til boligforeningsmedlemmer": Annagrethe Ottovar 
erklærede sig inhabil og forlod salen under behandlingen. Peter Bennedsen var ikke til stede under 
behandlingen af punktet. 
-Der blev stemt om udskydelse af behandling af ansøgningen: 
For: 10   Imod: 0    Undlod: 5 
Behandlingen blev udskudt 
 
Ad 16 "2100.nu": Annagrethe Ottovar erklærede sig inhabil og forlod lokalet under behandlingen. 
-Lokaludvalget besluttede at udskyde behandlingen indtil fagudvalget for Teknik og Miljø har 
genbehandlet sagen i lyset af de nyindkomne oplysninger.  
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15.  Evt. (2010-25052) 
 

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.02.2010 
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