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3.  Formandens meddelelser (2011-110620) 
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17.  Repræsentant til Østerbro Idrætsparks bestyrelse (2011-31474) 

4.  Høring om skoledistriktsændringer 2012-2013 (2011-110608) 

5.  Høring om organisering af fritidstilbud, jf. anlægsbevilling (2011-110613) 

6.  Høring om Søruten 2. etape (2011-111452) 

7.  Høring - Fælles gårdhave, Kertemindegadekareen (2011-112853) 

8.  Henvendelse til TMU vedr. trafiklys på Øster Allé (2011-111987) 

9.  Handleplan for Nordhavnsområdet 2011 (2011-112359) 

10.  Orientering om opfølgning og evaluering af offentlighedsproces omkring trafikstrategi 
(2011-112699) 

11.  Forsøg med opsætning af fladskærm (2011-97658) 

12.  Åbent møde med Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren (2011-112549) 

13.  Informationsmateriale til efterårets aktiviteter (2011-112900) 

14.  Østerbro Lokaludvalgs mødedatoer for 2012 (2011-97637) 

18.  Eventuelt (2011-113231) 
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1.  Borgernes 20 minutter (2011-113240) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

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

 

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 18.08.2011 
 
  
1. Lokaludvalget modtog ingen spørgsmål eller forslag fra borgere 
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2.  Godkendelse af dagsorden (2011-113234) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.  

 

Mødet sluttede kl. 22.05 

 

Fraværende med afbud:  

Torben Adelborg-Beck, Luise Søe 

Jan Gebhardt, Mogens Wöhliche deltog som suppleant 

 

Fraværende uden afbud: 

Jørgen Eckmann, Simon Simonsen, Magdalena Szymanski 

 

Fraværende til kl. 19.07 (pkt. 3): Peter Bennedsen og Inger Margrethe Christensen 

 Kl. 19.26 (pkt. 16/nyt pkt 5): Linda Christensen 

 Kl. 19.38 (pkt. 16/nyt pkt 5): Lartey Lawson 

Fraværende fra kl. 21.37 (pkt 10/nyt pkt13): Inger Margrethe Christensen 

 Kl. 21.31 (pkt 11/ nyt pkt 14): Hans Bay og Annette Engell 

 Kl. 21.52 (pkt 13/ nyt pkt 16): Linda Christensen 

 Kl. 22.00 (pkt 13/ nyt pkt 16): Finn Ankerstjerne 

 

 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 18.08.2011 
 
 1. Lokaludvalget stemte om at rykke punkt 15, 16 og 17 frem efter pkt. 3 formandens meddelelser: 
for: 9 stemmer              imod: 2 stemmer                   undlod: 5 stemmer 
 
Lokaludvalget besluttede at rykke pkt. 15, 16 og 17 frem på dagsordenen til efter pkt. 3 formandens 
meddelelser 
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3.  Formandens meddelelser (2011-110620) 

 
1. Velkommen til Julie Fischer-Nielsen 

Østerbro Lokaludvalg byder velkommen til Julie Fischer-Nielsen, der startede som ny informations- 
og projektmedarbejder den 4. august 2011 i Østerbro Lokaludvalgs sekretariat. Julie kommer fra en 
stilling i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, og er uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitets 
Center. 
 
 
 

2. Lokaludvalget til Kulturfestival i Kildevældsparken d. 10. september 2011 
Østerbro Lokaludvalg deltager i Kulturfestivalen i Kildevældsparken, som arrangeres af områdeløft 
Skt. Kjelds kvarter og er åben fra kl. 10-16. Alle lokaludvalgsmedlemmer bedes melde ind til 
sekretariatet hvilke tidsrum de har mulighed for at deltage, senest 31. august 2011.  
 
 
 

3. Resultat af e-mail afstemning om puljeansøgninger 
Resultaterne af de to e-mailafstemninger blev følgende:  
 
Guidede Miljøture, er bevilget det ansøgte beløb på 56.126,40 kr. efter stemmeafgivning med 14 
stemmer i alt, fordelt jf. nedenstående 
For: 8 stemmer                   Imod: 2 stemmer                Undlod: 4 stemmer 
  
Sommerunderholdning, er bevilget fagudvalgets indstilling på 62.830 kr. efter stemmeafgivning 
med 15 stemmer i alt, fordelt jf. nedenstående 
1) For fuld bevilling: 3 stemmer           
2) For fagudvalgets indstilling: 7 stemmer  
3) Imod: 2 stemmer  
4) Undlod: 3 stemmer  
 
 

4. Opfølgning håndtering af habilitetsspørgsmål fra møde 9. juni 2011 
Der blev i mødet den 9. juni bedt om en opfølgning på diskussionen af medlemmers eventuelle 
inhabilitet i forbindelse med behandling af puljeansøgninger.  
Reglerne om hvornår der forekommer inhabilitet fremgår af forvaltningslovens § 3. Vurderingen af 
hvorvidt man som lokaludvalgsmedlem er inhabil, påhviler i første omgang medlemmet selv at gøre 
opmærksom på. Et medlem har pligt til at underrette lokaludvalget, hvis der er tvivl om, hvorvidt et 
medlem er inhabilt. Det er lokaludvalget der træffer afgørelse om hvorvidt der foreligger inhabilitet, 
jf. styrelseslovens § 14.  
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Habilitetsspørgsmål skal tages op i mødet, drøftes og være afsluttet inden en evt. beslutning om 
bevilling af midler kan tages. Når lokaludvalget har afgjort spørgsmålet om inhabilitet i en konkret 
sag, kan dette spørgsmål ikke tages op til ny drøftelse, medmindre der fremkommer væsentlige nye 
oplysninger.  
En beslutning vedrørende inhabilitet kan indbringes for statsforvaltningen. Hvis statsforvaltningen 
bedømmer, at der har været begået sagsbehandlingsfejl, kan de samtidig vælge at erklære 
beslutningen ugyldig. Statsforvaltningen afgør selv, om de vil behandle en sådan klage. 
 
 

5. Konsekvenser af budgetforslag i de enkelte bydele 
Lokaludvalgsformændene har ønsket en nærmere drøftelse af lokaludvalgenes inddragelse i 
budgetprocessen i ”Mødeforum” (forum for fælles drøftelser mellem lokaludvalgsformændene og 
økonomiforvaltningens ledelse). LU-formændene har i denne sammenhæng bedt 
økonomiforvaltningen om fremover at udarbejde en oversigt til lokaludvalgene, der viser 
konsekvenser af kommunens budgetforslag fordelt på de enkelte bydele, men spørgsmålet er endnu 
ikke færdigbehandlet. Formanden vil derfor bede om at der udarbejdes en sådan oversigt for 
Østerbro. Budgetforslaget vil blive behandlet på Østerbro Lokaludvalgs møde den 8. september 
2011. 
 
 

6. Inddragelse af lokaludvalg i miljøsager 
Efter drøftelse i ”Mødeforum” har Teknik og miljøforvaltningen udarbejdet en oversigt over hvilke 
miljøsager lokaludvalgene høres i, og hvilke de ikke høres i (bilag vedlagt). Sagen blev behandlet i 
mødeforum den 21. juni 2011, hvor formændene bad TMF genoverveje, om miljøvurderinger og 
miljøgodkendelser skal sendes i høring. Direktør i TMF, Pernille Andersen, slog fast, at 
miljøvurderinger og godkendelser  ikke behandles politisk i TMU og derfor heller ikke vil blive 
sendt i høring hos lokaludvalgene. Hun vil imidlertid undersøge nærmere om lokaludvalgene er 
klageberettigede i forhold hertil. LU-formændene har desuden bedt om at naboorienteringer vedr. 
dispensationer fra lokalplaner sendes til orientering betids nok til, at lokaludvalgene vil kunne nå at 
reagere, hvis de har bemærkninger. 
 
 

7. Mundtlig orientering fra Mødeforum og Lokaludvalgsformandstræf 
 
 

8. Invitationer 
Lokaludvalgsformændene er inviteret til et årligt møde med Teknik og Miljøudvalget på Rådhuset 
den 22. august 2011, med drøftelse af bl.a. TMU’s input til budget 2012, kommende projekter på 
Teknik og Miljøområdet samt bydelsplanlægning. 
 
Fagudvalget for kultur og fritid præsenterer projektforslag for Aktivitetshal til de 12-17 årige den 
22. august kl. 17-19 i Pakhus 11. 
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Møde om de nye 8 handlingsplansområder, den 24. august kl. 18-21 i Festsalen på Københavns 
Rådhus. 
 
Borgermøde om Lokalplanforslag for Århusgadekvarteret i Nordhavn den 31. august kl. 18.30-
20.30 i Docken, Færgehavnsvej 35, 2100 København Ø. 
 
Borgermøde/workshop om busprojekt ”Bedre bus til Nørre Campus”, den 12. oktober – mødetid og 
sted endnu ikke endeligt fastlagt. 
 
Øbrohus inviterer Østerbro Lokaludvalg til at deltage i en markedsdag lørdag den 20. august 
arrangeret af andelsboligforeningen. 
 
 
BILAG 
Oversigt miljøsager og lokaludvalg 
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15.  Valg til næstformandsposten (2011-111472) 
Østerbro Lokaludvalg skal vælge ny næstformand 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget vælger en ny 1. næstformand 

2. at Lokaludvalget, såfremt 2. næstformand vælges til 1. næstformand, vælger ny 
2. næstformand 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalgs 1. næstformand, Mikkel Søndergaard, har meddelt at han må trække sig fra 
posten som 1. næstformand, og lokaludvalget skal derfor vælge ny næstformand. 

Af Regulativ for Østerbro Lokaludvalg § 7 Stk. 4 fremgår det at: 

 ”Når en formand eller næstformand fratræder sit hverv, dør eller udtræder af lokaludvalget, 
foretages nyt valg for resten af lokaludvalgets funktionsperiode." 

 

Af Østerbro Lokaludvalgs forretningsorden fremgår af § 2 stk. 1 sidste punktum hvordan der 
foretages valg til 1. næstformand og herefter af stk.2 om valg af 2. næstformand: 

”Så snart valget af formand har fundet sted, vælger lokaludvalget blandt sine medlemmer en 1. 
næstformand til at fungere i formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i 
dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget, og foregår i øvrigt efter samme regler 
som for dette. 
Stk. 2. Lokaludvalget vælger på tilsvarende vis en 2. næstformand.” 
 

Afstemningsproceduren fremgår af Østerbro Lokaludvalgs forretningsorden § 2 stk. 1 som 
almindeligt flertalsvalg.  

Af Normalforretningsordenen for kommuner § 10, stk. 4 fremgår at valget som udgangspunkt skal 
være skriftligt: 

"Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af 
borgmesteren. Finder borgmesteren det sandsynligt, at kommunalbestyrelsen vil vælge eller 
genvælge en bestemt kandidat, kan han stille forslag om, at den pågældende vælges uden skriftlig 
afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger en sådan afstemning, er den foreslåede 
kandidat valgt." 
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LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg skal vælge ny 1. næstformand. 

Såfremt 2. næstformanden vælges som ny 1. næstformand, skal der afholdes valg til posten 2. 
næstformand. 
 

 

 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 18.08.2011 
 
  
1. Allan Marouf blev valgt som 1. næstformand uden afstemning 
2. Inger-Marie Dyrholm blev valgt som 2. næstformand uden afstemning 
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16.  Valg af bestyrelsesmedlem til Miljøpunkt Østerbro (2011-109821) 
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, Luise Søe, har valgt at trække sig fra lokaludvalget, 
skal Østerbro Lokaludvalg vælge en ny repræsentant for lokaludvalget, til at sidde i bestyrelsen for 
Miljøpunkt Østerbro 
 
Miljøpunkt Østerbro drives som en fond, hvortil Københavns Kommune indtil den1. juli 2011 har 
ydet et driftstilskud. Herefter har Østerbro Lokaludvalg efter beslutning i Borgerrepræsentationen 
overtaget ansvaret for det lokale miljøarbejde, og lokaludvalget har i den forbindelse besluttet at 
fortsætte med at yde fonden et driftstilskud, foreløbigt indtil 30. juni 2014. 
 
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 af disse sager i Lokaludvalget. 
 

LØSNING 

 
Østerbro Lokaludvalg vælger en ny repræsentant for lokaludvalget til at sidde i bestyrelsen for 
Miljøpunkt Østerbro. 
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VIDERE PROCES 

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

  
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 18.08.2011 
 
  
1. Allan Marouf blev valgt som lokaludvalgets repræsentant i Miljøpunkt Østerbros bestyrelse uden 
afstemning 
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17.  Repræsentant til Østerbro Idrætsparks bestyrelse (2011-31474) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til hvorvidt man fortsat ønsker repræsentation i bestyrelsen 
for Østerbro Idrætspark 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller, 

1. at Lokaludvalget tager stilling til hvorvidt man fortsat ønsker at besætte en 
plads i Østerbro Idrætsparks bestyrelse 

2. at Lokaludvalget, såfremt det besluttes fortsat at besætte bestyrelsesposten, 
indstiller et lokaludvalgs medlem til at indtræde i Østerbro Idrætsparks 
bestyrelse 

 

PROBLEMSTILLING 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til, om lokaludvalget fortsat ønsker at være repræsenteret i 
bestyrelsen for den selvejende institution ”Østerbro Idrætspark” og i givet fald indstille et medlem 
til denne bestyrelsespost. 
 
Lokaludvalget kan ifølge det nye Kommissorium indstille medlemmer fra lokaludvalget til at 
repræsentere udvalget i bestyrelser indenfor lokaludvalgets arbejdsområde. Sådanne indstillinger 
behandles af Borgerrepræsentationen. 
 
LØSNING 
Østerbro Lokaludvalg tager stilling til fortsat repræsentation og indstiller i givet fald et nyt 
bestyrelsesmedlem til Borgerrepræsentationen. 
 
Østerbro Lokaludvalg besluttede på ordinært møde den 12.06.07 at stille med en repræsentant til 
bestyrelsen for den selvejende institution ”Østerbro Idrætspark”, og valgte lokaludvalgets formand, 
Axel Thrige Laursen, som repræsentant. 
 
Axel Thrige Laursens funktionsperiode blev på ordinært møde i Østerbro Lokaludvalg den 16. 
marts 2010 forlænget til Østerbro Idrætsparks generalforsamling i februar 2011, selvom han ikke 
længere er medlem af Østerbro Lokaludvalg. 
Denne periode er nu udløbet og Axel Thrige Laursen ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen for 
Østerbro Idrætspark. 
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Den selvejende institution Østerbro Idrætspark drifter bl.a. den nyopførte tennishal ved Sporsløjfen, 
og er tilknyttet sportsklubben B93. B93 har 3.000 medlemmer, hvoraf halvdelen bor i postnummer 
2100 Ø. De udfordringer der bl.a. er for Østerbro Idrætspark er anlæggelse af den nye cykelsti. 
Endvidere vil B.93 og dermed Ø.I. gerne inddrages, når man skal beslutte hvad resten af Østre 
Gasværk jord skal bruges til.  
 

Af Østerbro Idrætsparks vedtægter § 8 fremgår det, at et medlem udpeges til besættelse af Østerbro 
Lokaludvalg. Bestyrelsen mødes ca. hver anden måned. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt lokaludvalget beslutter at indstille en repræsentant til Østerbro Idrætsparks bestyrelse, 
sendes indstillingen til Borgerrepræsentationens sekretariat, hvorefter BR skal tage stilling til 
udpegningen.  

Sekretariatet sender besked om resultatet af lokaludvalgets beslutning til den selvejende institution 
”Østerbro Idrætspark”, herunder den eventuelt efterfølgende godkendelse i BR. 

 
 
BILAG 
Vedtægter Østerbro Idrætspark 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 18.08.2011 
 
 1. Lokaludvalget besluttede fortsat at besætte en plads i Østerbro Idrætsparks bestyrelse 
 
2. Lokaludvalget stemte første gang om flg. kandidater til bestyrelsespost i Østerbro Idrætspark: Jan 
Due, Linda Christensen, Inger-Marie Dyrholm og Dan Pedersen. 
Jan Due:                        4 stemmer 
Linda Christensen          8 stemmer 
Inger-Marie Dyrholm       1 stemme 
Dan Pedersen                4 stemmer 
Blank                             1 stemme 
 
Da der ikke var en kandidat som opnåede flertal af de tilstedeværende medlemmer, gik 
lokaludvalget videre til 2. afstemning. Inger-Marie Dyrholm trak sit kandidatur, således at 
lokaludvalget stemte om flg. kandidater: Jan Due, Linda Christensen og Dan Pedersen. 
Jan Due                     3 stemmer 
Linda Christensen      9 stemmer 
Dan Pedersen            5 stemmer 
Blank                         1 stemme 
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Da der fortsat ikke var en kandidat som opnåede flertal af de tilstedeværende medlemmer, gik 
lokaludvalget videre til 3. afstemning mellem de to kandidater der i 2. afstemning opnåede flest 
stemmer: Linda Christensen og Dan Pedersen. 
Linda Christensen         9 stemmer 
Dan Pedersen               7 stemmer 
Blank                             1 stemme 
Ugyldig                          1 stemme 
 
Linda Christensen blev valgt og indstilles til Borgerrepræsentation at indtræde i bestyrelsen for 
Østerbro Idrætspark som repræsentant for Østerbro Lokaludvalg 
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4.  Høring om skoledistriktsændringer 2012-2013 (2011-110608) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til ændringer i skoledistrikt som følge af sammenlægning 
mellem Kastelsvejen skole og Langelinieskolen 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for børn og unge indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget sender en e-mail til forvaltningen om at Østerbro Lokaludvalg 
ingen bemærkninger har til skoledistriktsændringer 2012-2013  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om skoledistriktsændringer 2012-2013 med høringsfrist 
den 2. september 2011 kl. 10.00. 

Behovet for tilpasninger udspringer af ændringer i skolestrukturen og af, at behovet 
(tilgang/elevgrundlag) skifter mellem skolerne, og nogle skoler derfor får for mange elever i deres 
grunddistrikt. Forslagene udarbejdes på baggrund af flg. 4 principper: 
 
 Kapacitetsudnyttelse (økonomisk hensyn) 
 Børnenes trafiksikkerhed (sikkerhed) 
 Forældrenes forventninger (mindste indgreb) 
 Elevsammensætning (ønsket om mere afbalanceret elevsammensætning) 

 

LØSNING 

Indre By og Østerbro 
I forlængelse af sammenlægningen af Skolen på Kastelsvej og Langelinieskolen skal de to skolers 
grunddistrikter også lægges sammen. 
Den nye skoles grunddistrikt består derefter af rode 64, 66, 67, 69, 70, 71 og 395 
 

Hensyn     Forslagets effekt 
Kapacitetsudnyttelse    positiv 
Trafiksikkerhed    neutral 
Forældrehensynet, mindst mulige indgreb  neutral 
Elevsammensætning    neutral 

 

Fagudvalget for børn og unge indstiller at der sendes en e-mail til forvaltningen, om at Østerbro 
Lokaludvalg ingen bemærkninger har til skoledistriktsændringer 2012-2013. 
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Det fulde bilagsmateriale til skoledistriktsændringer 2012-2013 kan findes på vores hjemmeside 
www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk 

  

 
 
BILAG 
Høringsbrev skoledistriktsændringer 
Skoledistriktsændringer indstilling og beslutning 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 18.08.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte at sende en e-mail til forvaltningen om at Østerbro Lokaludvalg ingen 
bemærkninger har til skoledistriktsændringer 2012-2013 

http://www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk
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5.  Høring om organisering af fritidstilbud, jf. anlægsbevilling (2011-110613) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om organisering af fritidstilbud jf. anlægsbevilling 
til 1. etape ved den sammenlagte skole, Langelinieskolen og Kastelsvejen skole 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for børn og ungdom indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om organisering af 
fritidstilbud jf. anlægsbevilling 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om organisering af fritidstilbud jf. anlægsbevilling til 1. 
etape ved den sammenlagte skole, Langelinieskolen og Kastelsvejen skole, med en frist vi har fået 
udsat til den 19. august 2011. 

 

LØSNING 

På baggrund af det voksende antal børn i kommunen, blev det i Københavns Kommunes budget 
2011 vedtaget at udbygge skoler og skabe flere fritidspladser. På Østerbro indebærer det, at Skolen 
på Kastelsvej og Langelinieskolen bliver sammenlagt fra skoleårets start i 2011. Skolen skal 
udbygges med tre ekstra spor til fem spor inden udgangen af 2013. Skolen på Kastelsvej skal forsat 
huse børn med hørenedsættelse i en specialklasserække, og dertil vil der være knyttet 
specialfritidstilbud. Fritidshjemmet Livjægerhuset, der er placeret ved Langelinieskolen, skal 
nedrives, og børnene skal indpasses i det samlede fritidstilbud på Kastelsvej.   Når ombygningen er 
færdig, vil skolen have et femte spor, fritidstilbud til 400 børn, en specialklasserække, fritidstilbud 
til specialklasserækkens børn samt mulighed for inklusion af CI-opererede børn.  

Spørgsmålet om organisering af fritidstilbuddet sendes i høring, idet det bemærkes, at 
fritidstilbuddet til de 400 børn først etableres i byggeriets anden etape. 

 

BILAG 
Høringsbrev anlægsbevilling ved sammenlægning skolen på Kastelsvej og Langelinjeskolen 
Børne- og Ungdoms Udvalget 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 18.08.2011 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om organisering af fritidstilbud jf. 
anlægsbevilling 
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6.  Høring om Søruten 2. etape (2011-111452) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg er blevet bedt om kommentarer og inputs projektforslag til Søruten 2. etape. 

 

Projektforslaget består af 9 konkrete projekter langs Søruten fra Gammel Kongevej til 
Østerbrogade, hvor der i sær har været fokuseret på: 

- at få afklaret opdelingen af de gående og de cyklende 

- at få udvidet færdelsarealerne ved krydsninger og overkørsler 

- at forbedre forholdene for gangbesværede og folk med barnevogne.  

 

Lokaludvalget har tidligere afsendt kommentarer til projektet, senest den 18. marts 2011. 

 

LØSNING 

Det foreslås man i udtalelsen primært udtaler sig om de projekter der ligger i den Østlige ende, mod 
Østerbrogade. 

Konkret bemærkes der følgende til de konkrete forslag: 

-bommene ved indkørslen til Søruten fra Østerbrogade bør bibeholdes, da dette vil hjælpe til at 
sænke cyklisternes fart.  

- Svinget ved op/nedkørslen ved Helgesensgade bør gøres mindre skarpt ved at trække det længere 
skråt ud mod syd.  

Lokaludvalget kan samtidig opfordre til at man på længere sigt overvejer en løsning ved 
Østerbrogade, hvor hjørnet skæres og der derved skabes mere plads til passage og ophold. Desuden 
kunne man med fordel flytte lysreguleringen fra Ryesgade til Slagelsegade, hvilket ville lette 
passagen for cyklister og fodgængere, som skal videre af Søruten. I den forbindelse henvises til 
lokaludvalgets trafikstrategiarbejde. 
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I øvrigt foreslås det at henvise til lokaludvalgets udtalelse om Søruten af 18. marts 2011. Det er kun 
de færreste af Lokaludvalgets kommentarer, der er taget hånd om i forslagene til forbedringer. 

 

ØKONOMI 

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg. 

 

VIDERE PROCES 

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

 
 
BILAG 
Høringssvar - Søruten 2. etape 
Udtalelse om Søruten 18. marts 2011 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 18.08.2011 
 
  
1. Østerbro Lokaludvalg godkendte 1. ændringsforslag om at slette sidste sætning i 3. pind på s. 1. : 
"evt. ved at flytte trafiklyset ..." 
 
Lokaludvalget stemte om 2. ændringsforslag til de to første linjer, sidste afsnit s.2, så sætningen 
lyder: "Tunnelen under Østerbrogade tjener ikke sin funktion", hvilket blev godkendt med 
overvældende flertal 
 
Lokaludvalget stemte om 3. ændringsforslag at slette hele sidste afsnit på s. 2: 
for: 3 stemmer                     imod: 6 stemmer                     undlod: 9 stemmer 
 
Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om Søruten 2. etape med de to første 
ændringsforslag 
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7.  Høring - Fælles gårdhave, Kertemindegadekareen (2011-112853) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender udkast til udtalelse om Fællesgårdhave for 
Kertemindegadekareen.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget forslag til udformning af en fælles gårdhave for 
Kertemindegadekareen. Der er frist for indsendelse af kommentarer den 26. september 2011. 

 

LØSNING 

Fagudvalget foreslår at afsende en kort udtalelse med følgende ordlyd: 

”Østerbro Lokaludvalg har modtaget forslag til indretning af gårdanlæg ved Kertemindegade – 
Østerbrogade. 
 
Initiativet til at gennemføre indretningen af et nyt gårdanlæg på Østerbro hilser lokaludvalget 
velkommen. Lokaludvalget vil også gerne benytte lejligheden til at rose det foreliggende forslag, 
som synes flot og gennemtænkt.  
 
En detalje ved forslaget bør dog påpeges. Der er tale om en lille, smal gård, hvor der kun vil komme 
ganske lidt sol. Det fremgår imidlertid af skitsematerialet, at der planlægges opstillet et tørrestativ 
på arealet ud for Østerbrogade 152, én af de få steder i gården, hvor der vil være sol i nogle timer 
om formiddagen. Lokaludvalget vil i stedet foreslå, at både dette og de 2 tørrestativer på 
græsplænerne rykkes ind i de mere skyggefulde hjørner af gården og efterlader de solrige pletter og 
græsset til ophold og leg.” 
 

 

ØKONOMI 

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg. 
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VIDERE PROCES 

Såfremt lokaludvalget godkender udkast til udtalelse om Fælles gårdhaver for 
Kertemindegadekareen, forestår sekretariatet den videre sagsbehandling med afsendelse af 
høringssvar.  

 
 
BILAG 
Høring om fælles gårdhave - Kertemindegadekareen 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 18.08.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om fælles gårdhave for Kertemindegadekareen 
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8.  Henvendelse til TMU vedr. trafiklys på Øster Allé (2011-111987) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender udkast til brev vedr. trafiklysene på Øster Allé. 

 

PROBLEMSTILLING 

Trafiklyset ved Øster Allé/ P.H. Lings Allé har siden maj 2011 været ude af drift da de flere gange 
er blevet påkørt af lastbiler. Teknik- og Miljøforvaltningen overvejer en alternativ løsning i stedet 
for lysregulering, for at undgå at der sker flere påkørsler. 

Forvaltningen overvejer i stedet en løsning med at nedlægge lysreguleringen og lave en forhøjet 
flade, således at fodgængere og cyklister har forkørselsret og bilisterne må vige. En beslutning om 
en permanent løsning træffes dog først i løbet af efteråret 2011. 

 

LØSNING 

Fagudvalget for teknik og miljø støtter løsningsmodellen med den forhøjede flade både for at 
dæmpe den hurtige, gennemkørende trafik, men også for at sikre bedre forhold for de krydsende 
cyklister og fodgængere.  

Fagudvalget foreslår, at lokaludvalget benytter lejligheden til at afsender et brev til Teknik- og 
Miljøudvalget med cc. til forvaltningen, hvor lokaludvalget støtter løsningen ved Øster Allé og 
desuden foreslår også at nedlægge lysreguleringen ved Øster Allé/ Edel Sautes Allé og lave samme 
løsningsmodel der. 

Samtidigt bør lokaludvalgets holdninger omkring afviklingen af trafikken fra Lyngbyvej, som bl.a. 
blev fremført i lokaludvalget udtalelse til kommuneplan ”Grøn Vækst og livskvalitet”, også 
medtages i henvendelse, så det i brevet foreslås, at: 

-venstresving fra Lyngbyvej ind i Borgervænget begrænses 

-venstresving fra Nørre Allé ind i Øster Allé indskrænkes til en bane 

-venstresving fra Lyngbyvej ind i Jagtvej udvides til 2 svingbaner, og at grøntlysperioden for 
venstresving udvides. 

 

ØKONOMI 

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg. 
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VIDERE PROCES 

Såfremt lokaludvalget godkender udkast til brev, forestår sekretariatet den videre sagsbehandling 
med afsendelse af brev til Teknik- og Miljøudvalget med kopi til forvaltningen. 

 

 
 
BILAG 
Henvendelse vedr. trafiklys ved Øster Allé 
 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 18.08.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til brev vedr. trafiklys på Øster Allé med ændringsforslag om at 
afsnit 4, 5 og 6 udgår, og henvendelsen stiles til forvaltningen frem for Teknik og Miljøudvalget. 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 18.08.2011 
 

 22 

 
9.  Handleplan for Nordhavnsområdet 2011 (2011-112359) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalget udkast til henvendelse om 
handlingsplan for Nordhavnsområdet.  

 

PROBLEMSTILLING 

Økonomiforvaltningen, Center for Byudviklingen udarbejder Handleplaner for 8 områder i 
København, hvor der skal ske en større byudvikling i de kommende år for at imødekomme de 
100.000 nye københavnere, som forventes i 2025. Formålet med handleplanerne er først og 
fremmest at få sat økonomi på byudviklingsplanerne og få disse til at indgå i den årlige 
budgetforhandling. 

Her ligger ét område, Nordhavn, inden for Østerbro Bydel. Yderligere er Østerbro berørt af 
handleplanen for Nørre Campus. 

Center for Byudvikling arrangerer et borgermøde for lokaludvalg, københavnere og evt. politikere i 
forbindelse med offentlighedsfasen for Kommuneplan 2011. Mødet afholdes den 24. august og vil 
være et oplæg til budgetforhandlingerne for 2012. Temaet for mødet er ”8 områder 8 
handlingsplaner – det rigtige fokus?  

 

LØSNING 

Fagudvalget foreslår, at lokaludvalget ud over deltagelse i mødet også indsender en skriftlig 
kommentar til den konkrete handlingsplan for Nordhavn til budget 2011. 

Brevet foreslås at indeholde følgende bemærkninger: 

- Handlingsplanen viser konkurrenceforslaget for Nordhavn, mens afvigelsen fra dette med den nye 
krydstogtskaj og containerterminal med byudviklingsplan for den nordlige del af Nordhavnen ikke 
nævnes Det virker besynderligt. 

- Planen for Marmormolen bør medtages i planen og i den forbindelse mangler en redegørelse om 
adgangen til Nordhavn Station fra havneområdet ligeledes. 

- Til budgettet ønskes cykelstiprojektet for Århusgade fremrykket til tidligere end 2014. 
Lokaludvalget roser at den at den planlagte grønne cykelrute i Nordhavn påbegyndes allerede i 
2012. Cykelstibroen over banen og lystbådehavnen prioriterer lokaludvalget derimod ikke støttte. 
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ØKONOMI 

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt udkast til brev om handlingsplan for Nordhavn 2011 godkendes, forestår sekretariatet den 
videre sagsbehandling med afsendelse af brev.  

 
 
BILAG 
Henvendelse om handleplan for Nordhavnsområdet 2011 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 18.08.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til henvendelse om handlingsplan for Nordhavnsområdet med 
en tilføjelse om aktivitetshal for de 12-17 årige, samt en præcisering af at det er handlingsplan fra 
2010 til budget 2011 der er kommenteret på. 
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10.  Orientering om opfølgning og evaluering af offentlighedsproces omkring trafikstrategi 

(2011-112699) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget tager fagudvalgsformand for teknik og miljø, Linda 
Christensens orientering til efterretning.  

 

PROBLEMSTILLING 

I efteråret og vinteren 2010-11 har Fagudvalget for Teknik og Miljø arbejdet med forslag til 
omlægning af Østerbrogade fra Svanemøllen til Østerport. Princippet er at indskrænke 
kørebanearealet til ét spor i hver retning, lave midterhelle for at lette krydsningen af gaden, og 
plante træer. Formålet er først og fremmest at reducere trafikken ved at fjerne den gennemkørende 
trafik, der i stedet bør køre ad Kalkbrænderihavnsgade – Nordhavnsvej.  

Samtidig foreslås Trianglen omdannet til en plads med bedre mulighed for ophold, ligesom der 
skabes anvendelige pladser på Carl Nielsens Alle, Lilly Helveg Petersens Plads, Lille Trianglen, 
Dag Hammerskiölds Allés vestside, langs Sortedamssøens østbred samt i sidegaderne 
Rosenvængets Allé og Odensegade. 

Der er afholdt et informationsevent den 16. juni, hvor projekterne for den nordlige del af 
Østerbrogade blev præsenteret, og et borgermøde den 20. juni for den sydlige del. 

Desuden har materialet været lagt op på lokaludvalgets hjemmeside og har været annonceret via den 
faste annonce i Østerbro avis. 

Der er lavet en pylon, som viser projekterne for den nordlige del af Østerbro og som i et år vil være 
placeret forskellige steder på Østerbro. Endelig er der trykt 3 foldere for projektet, som uddeles på 
lokaludvalgsmødet.  

 

LØSNING 

Fagudvalget samler i løbet af sensommeren op på de inputs, der er kommet fra 
offentlighedsprocessen og står for at bringe det samlede materiale ind til forvaltningen med henblik 
på at få projektet med i budgetforhandlingerne 2013. 

Fagudvalget forfatter et følgebrev til borgmesteren, udvalget og forvaltningen med følgende emner: 
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- Gennemgang af trafiksituationen på Østerbro sammenholdt med andre brogader og en 
beskrivelse af den frygtede udvikling i trafikken  

- Kort beskrivelse af formålet og intensionerne bag projekterne 

- Omtale af den offentlige debat 

- Kort beskrivelse af projekterne og opfordring til forvaltningen om at færdiggøre projekterne 
herunder budgetlægning mhp. politisk behandling 

- prioritering af lokaludvalgets projekter 

 

Der foreslås følgende prioritering af trafikstrategiprojekterne: 

1. Østerbrogade imellem Strandbouldevarden og Svanemøllen 

2. Østerbrogade fra Strandbouldevarden til Nøjsomhedsvej 

3. Fortovet på Trianglens øst- og nordside. 

 

Det er tanken, at det fremstillede materiale for trafikstrategien fremadrettet også skal kunne 
præsenteres i forbindelse med arrangementer på Østerbro fx på lokaludvalgets 
Kulturnatsarrangement. Derved sikres en løbende debat med bydelens beboere og mulighed for at få 
ideer og inputs til de konkrete delprojekter. 

 

ØKONOMI 

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg. 

 

VIDERE PROCES 

Lokaludvalget tager Linda Christensens orientering til efterretning.  

 
 
BILAG 
Udkast - brev til Teknik- og Miljøborgmester, Ayfer Baykal 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 18.08.2011 
 
  
1. Lokaludvalget tog orientering om opfølgning på offentlighedsproces om trafikstrategi til 
efterretning. 
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11.  Forsøg med opsætning af fladskærm (2011-97658) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til forslag fra ad hoc udvalg om forsøgsmæssig opsætning af 
en fladskærm til reklamer målrettet Østerbros foreninger. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Ad hoc udvalget indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget beslutter at gennemføre forsøg med opsætning af fladskærm i 
sekretariatets vindue, der skal reklamere for foreninger og aktiviteter på 
Østerbro 

2. at Lokaludvalget afsætter 10.000 kr. i 2011-puljemidler til indkøb af fladskærm, 
forsikring samt ophæng/skab. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg godkendte i ordinært møde den 10.marts 2011 et medlemsforslag om at 
nedsætte et udvalg, til at komme med forslag til forsøg med opsætning af fladskærme. 

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 

 
Lokaludvalget skal nu tage stilling til ad hoc udvalgets indstilling 
 
LØSNING 

Ad hoc udvalget foreslår, at der indkøbes en enkelt fladskærm, som forsøgsvis opstilles i 
sekretariatet i Randersgade. Reklamerne på skærmen skal være målrettet Østerbro. Foreninger, 
arrangementer, skoler, ældre, sport mv. Efter nogle måneders forsøgsperiode vurderes projektet. 

Der afsættes medarbejdertimer til at fodre skærmen med informationer. 

 

 
BILAG 
Indstilling om forsøg med fladskærm 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 18.08.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte forsøg med opsætning af fladskærm i sekretariatets vindue, der skal 
reklamere for foreninger og aktiviteter på Østerbro. 
 
2. Lokaludvalget besluttede at afsætte 10.000 kr. i 2011-puljemidler til indkøb af fladskærm, 
forsikring samt ophæng/skab. 
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12.  Åbent møde med Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren (2011-112549) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for social og sundhed indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget bevilger 14.000 kr. i 2011-puljemidler til afholdelse af et åbent 
møde med Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren.  

 

PROBLEMSTILLING 

Fagudvalget for social og sundhed ønsker at afholde et åbent møde den 21. september 2011 kl. 
15.30-17, hvor østerbroere kan få mulighed for at møde og stille spørgsmål til Beskæftigelses- og 
Integrationsborgmester, Anna Mee Allerslev.  

Fagudvalget har tidligere på året arrangeret lignende møder med Socialborgmester, Mikkel 
Warming og Sundhed og Omsorgsborgmester, Ninna Thomsen. 

 

LØSNING 

Mødets formål er at få drøftet de udfordringer, der er på Østerbro på beskæftigelses- og 
integrationsområdet, og høre hvilke udfordringer man fra forvaltningens side ser for Østerbro bydel. 

Det er tanken at Østerbros skoler, boligforeninger og Områdefornyelse Sankt Kjelds Kvarter 
indbydes til arrangementet, som i øvrigt skal være åbent for alle interesserede borgere.  

Lokationen for mødet er endnu ikke fastlagt, men det forventes at blive i området omkring 
Vognmandsmarken, på det nordlige Østerbro. 

 

ØKONOMI 

 

Budget for mødet 

Annoncering                                 7.500 kr. 

Forplejning (kaffe/kage)               3.500 kr. 

Lokaleleje                                      2.000 kr. 

Plakater, laminerede ca. 5 stk.       1.000 kr. 

I alt                                              14.000 kr. 
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Puljemidler 2011      
 
 Budget Reelt disponeret 
Østerbropuljen/egne projekter 3.096.000 kr. 2.778.732 kr. 
Miljøpunkt    450.000 kr.    450.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 4.028.732 kr. 

Resterende til disposition 317.268 kr. 
 

VIDERE PROCES 

Såfremt lokaludvalget bevilger 13.000 kr. af 2011-puljemidler står fagudvalget for social og 
sundhed for den videre planlægning af mødet i samarbejde med sekretariatet.  

 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 18.08.2011 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om ændringsforslag til budget, om at de7.500 kr. afsat til annoncering 
overføres til budgetpost plakater, laminering og anden form for reklamering, og annoncering sker i 
forbindelse med lokaludvalgets faste ugentlige annonce: 
for: 11 stemmer                       imod: 1 stemme                  undlod: 3 stemmer 
 
Lokaludvalget besluttede at bevilge 14.000 kr. i 2011-puljemidler til afholdelse af et åbent møde 
med Beskæftigelses- og Integrationsborgmester, Anna Mee Allerslev, med den foreslåede ændring 
til budgettet og at der findes en ny mødedato. 
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13.  Informationsmateriale til efterårets aktiviteter (2011-112900) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til informationsindsats i forbindelse med efterårets 
aktiviteter 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget bevilger 50.000 kr. i 2011-puljemidler som led i 
informationsindsatsen ved allerede planlagte aktiviteter i efteråret. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har flere aktiviteter i efteråret, herunder ikke mindst cykel VM og kulturnat 
2011, men også Kulturfestival i Kildevældsparken. 

 

LØSNING 

Ideen er at synliggøre Østerbro Lokaludvalg og dets aktiviteter, ved at skabe en genkendelighed i 
bybilledet.  

Lokaludvalget har tidligere fået lavet paraplyer, balloner, sadelbetræk mv. i forbindelse med 
konkrete arrangementer. Erfaringer herfra er, at merchandise giver en god mulighed og anledning 
for at komme i kontakt med folk til både mindre ud-i-byen events og større arrangementer. 

Østerbro Lokaludvalg beslutter at bevilge 50.000 kr. i 2011-puljemidler til merchandise i 
forbindelse med efterårets aktiviteter, primært cykel VM og kulturnat 2011. 

 

ØKONOMI 

 

  Antal 

Stk. Pris + 
opstartspris tryk pr. 
farve I alt kr. 

Sadelbetræk 800 12 + 1000 10.600,00 
Cykelklemmer/slap 
wraps 200 12,50 + 1000 3.500,00 
Regnslag  200 85 + 1000 18.000,00 
Paraplyer 300 50 + 1000 16.000,00 
Levering mv.      1.900,00 
I alt      50.000,00 
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Puljemidler status 

 Budget Reelt disponeret 
Østerbropuljen/egne projekter 3.096.000 kr. 2.778.732 kr. 
Miljøpunkt    450.000 kr.    450.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 4.028.732 kr. 

Resterende til disposition 317.268 kr. 
 

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 18.08.2011 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om bevilling af 50.000 kr. i 2011-puljemidler som led i informationsindsats 
ved allerede planlagte aktiviteter i efteråret: 
for: 7 stemmer                            imod: 3 stemmer             undlod: 3 stemmer 
 
Lokaludvalget besluttede at bevilge 50.000 kr. i 2011-puljemidler som led i efterårets 
informationsindsats 
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14.  Østerbro Lokaludvalgs mødedatoer for 2012 (2011-97637) 
Østerbro Lokaludvalg skal godkende forslag til mødedatoer for ordinære møder i 2012 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender forslag til mødedatoer for 2012 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg skal godkende forslag til mødedatoer for ordinære møder i 2012 

 

LØSNING 

Sekretariatet har lavet et forslag til mødedatoer der generelt afholdes den. 2. torsdag i måneden, så 
vidt det passer med ferie og helligdage. Dog er januar og august mødet lagt 3. torsdag i måneden af 
hensyn til fagudvalgenes mulighed for at mødes til afgivelse af eventuelle høringssvar, udsendelse 
af dagsorden mv. 

Forslag til ordinære mødedatoer i 2012: 

19. januar    16. august 

9. og 23. februar  13. og 20. september 

8. marts   11. oktober 

12. april   8. og 21. november 

10. og 24. maj  13. december 

14. juni 

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 18.08.2011 
  
1. Punktet blev udsat til næste møde i Østerbro Lokaludvalg torsdag den 8. september 2011 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 18.08.2011 
 

 33 

 
18.  Eventuelt (2011-113231) 
 
 
 
 
 


