
 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL 
 
for mødet den 19.09.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 
 
 
 
 
 
1.  Borgernes 20 minutter (2011-124564) 

2.  Godkendelse af dagsorden (2011-124554) 

3.  Formandens meddelelser (2011-124557) 

4.  Valg af nyt medlem til kontaktudvalget for Miljøpunkt Østerbro (2011-134326) 

5.  Høring om Århusgadekvarteret i Nordhavn, forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 
(2011-125346) 

6.  Opfølgning på trafikstrategi - brev til Teknik- og Miljøborgmesteren (2011-127448) 

7.  Vedr. dispensation fra lokalplan 224 "Østerbrogades Kaserne" (2011-127486) 

8.  Bemyndigelse af ad hoc gruppe for kulturhus på Østerbro (2011-128035) 

9.  Ansøgninger FBU - 3. puljerunde (2011-124868) 

10.  Disponering af puljemidler til ungeinvolveringsprojektet (2011-134349) 

11.  Ansøgninger FKF - 3. puljerunde (2011-124578) 

12.  Ansøgninger FSS - 3. puljerunde (2011-124878) 

13.  Ansøgninger FTM - 3. puljerunde (2011-124888) 

14.  Medlemsforslag: Naturvejleder (2011-122707) 

15.  Medlemsforslag - om mødeafvikling (2011-128120) 

16.  Eventuelt (2011-124552) 
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1.  Borgernes 20 minutter (2011-124564) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

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

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 19.09.2011 
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2.  Godkendelse af dagsorden (2011-124554) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet. 

 

 

Fraværende med afbud: 

Ernst Reimann Rasmussen – ingen suppleanter 

Hans Bay 

Peter Bennedsen – suppleant Vagn Petersen deltog 

Mikkel Søndergaard – suppleant Bo Sandberg deltog 

Torkil Groving – suppleant Helle Vibeke Sørensen deltog 

Annette Engell 

 

Fraværende uden afbud: 

Torben Adelborg-Beck 

Simon Simonsen 

 

Bo Sandberg ankom kl. 19.10 (under pkt. 2 Godkendelse af dagsorden) 

Magdalena Szymanski ankom kl. 19.15 (under pkt. 2 Godkendelse af dagsorden) 

Finn Ankerstjerne forlod mødet kl. 20.35 (efter nyt pkt. 10 disponering af puljemidler til fælles 
kordag) 

Lartey Lawson forlod mødet kl. 21.45 (efter nyt pkt. 13 Ansøgninger FTM) 

Jan Due forlod mødet kl. 21.55 (under nyt pkt. 14 Medlemsforslag naturvejleder)  

 

Mødet sluttede kl. 22.05 
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BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 19.09.2011 
 
  
Ad 1: dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer: 
Lokaludvalget godkendte forslag fra Dan Petersen om optagelse af et ekstra punkt på dagsordenen 
omkring valg af nyt medlem til kontaktudvalget for Miljøpunkt Østerbro, punktet behandles efter 
dagsordenens punkt 3 Formandens meddelelser. 
Lokaludvalget godkendte forslag fra fagudvalget for børn og unge om bevilling af puljemidler til 
Fælles kordag for Østerbros skoler, punktet behandles umiddelbart efter dagsordenens pkt. 9 
Ansøgninger FBU 
Lokaludvalget godkendte ombytning af dagsordenspunkterne 8 Ansøgninger FKF og 9 
Ansøgninger FBU. 
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3.  Formandens meddelelser (2011-124557) 
Eventuelt indkomne meddelelser vil blive fremsendt på mail forud for mødet. 
 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 19.09.2011 
 
  
Der var ingen meddelelser på mødet 
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4.  Valg af nyt medlem til kontaktudvalget for Milj øpunkt Østerbro (2011-134326) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at der vælges en ny repræsentant til kontaktudvalget for Miljøpunkt Østerbro.  

 

PROBLEMSTILLING 

I forbindelse med budgetaftalen for 2011 vedtog Borgerrepræsentationen at lokaludvalgene 
fremover vil have ansvaret for det kommunalt finansierede lokale miljøarbejde. 

Da Østerbro Lokaludvalg den 20. januar 2011 besluttede at indgå en driftsstøtteaftale med 
Miljøpunkt Østerbro, blev der samtidig oprettet et fælles kontaktudvalg med bestyrelsen for 
Miljøpunkt Østerbro hvor parterne løbende kan drøfte udviklingen i det lokale miljøarbejde. 
Kontaktudvalget består af 2-3 repræsentanter fra hver af parterne og holder som udgangspunkt 
møde 2-4 gange om året.  Udvalget kan indkaldes ad hoc, såfremt en af parterne ønsker det. Som 
udgangspunkt står Miljøpunktet for indkaldelse af og udformning af dagsorden til møderne.  
 
Hvert år i september/oktober måned afholdes et fælles arbejdsseminar, hvor der kan deltage flere 
repræsentanter for parterne. På det årlige fællesseminar drøftes oplæg til årsplanen for det 
kommende år samt strategisk sigte et par år frem. Årsplan og budget skal efterfølgende 
behandles på et lokaludvalgsmøde og ved samme lejlighed godkender lokaludvalget udbetaling 
af støtte for det følgende år.   
 
På det ordinære møde den 20. januar 2011 valgte lokaludvalget Luise Søe, Torkil Groving og Linda 
Christensen som repræsentanter til kontaktudvalget. På det ordinære møde den 8. september valgte 
lokaludvalget Dan Petersen som repræsentant til kontaktudvalget. 

Dan Petersen valgte på det ordinære møde den 19. september 2011 at trække sig som repræsentant 
til kontaktudvalget. 

 

LØSNING 

Såfremt Østerbro Lokaludvalg fortsat ønsker 3 repræsentanter i kontaktudvalget vælges en ny 
repræsentant i stedet for Dan Petersen.  
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VIDERE PROCES 

Sekretariatet orienterer Miljøpunkt Østerbros sekretariat og bestyrelse 

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 19.09.2011 
 
  
Ad 1: Lokaludvalget valgte Allan Marouf som repræsentant til kontaktudvalget for Miljøpunkt 
Østerbro. 
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5.  Høring om Århusgadekvarteret i Nordhavn, forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 

(2011-125346) 
 

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar om 
Århusgadekvarteret i Nordhavn.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for 
Århusgadekvarteret i Nordhavn i høring. Der er frist for indsendelse af kommentarer den 30. 
september 2011. 

Århusgadekvarteret i Nordhavn er en del af det overordnede projekt for udvikling af Nordhavn, 
hvor visionen er, at der på sigt udvikles en ny by til 40.000 indbyggere og med 40.000 
arbejdspladser.  

 

Hovedtrækkene i bebyggelsesplanen for udbygning af Nordhavn er 
• udgravede kanaler tilvejebringer en struktur af mindre holme og bringer samtidig vandet ind 

i den indre del af planen 
• bevaring af eksisterende bygninger og anlæg som identitetsskabende elementer og varieret 

udbud af byrum 
• kompakt og forskudt bebyggelse i 3-6 etager med enkelte store volumener 
• varieret sammensætning af forskellige bygningsstørrelser- og typer 
• En levende by ved vandet 
• Effektive og miljøvenlige trafikløsninger der tilgodeser de bløde trafikanter 
• et ’grønt loop’: en højklasset kollektiv trafikåre, der løber igennem områdets vestlige del og 

på sigt vil indeholde 
o metroen 
o fintmasket net af komfortable cykel- og gangforbindelser, 

• parkeringsanlæg placeret ved de overordnede veje 
• byrum og promenader med offentlig adgang langs alle kajarealer og -kanter: 
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• Mulighed for anlæg af havnebad, vinterbad og lystbådehavn, faciliteter til for eksempel ro- 
og kajaksport.  

 

LØSNING 

Der er tidligere afgivet høringssvar i den interne høringsproces pr. 10. november 2010.  

Der blev den 31. august afholdt et velbesøgt høringsmøde i Kulturkajen Docken, hvor forslaget blev 
positivt modtaget. 

Fagudvalget foreslår, at der i høringssvaret tages udgangspunkt i det tidligere afsendte høringssvar 
og i de diskussionerne, der fremkom på det offentlige høringsmøde. 

Fagudvalget foreslår følgende opsætning og indhold i udkastet til høringssvar: 

Indledningsvis ros af projektet og opbakning til realisering. 

Vedr. Kommuneplanrammer: 

• Der skal lægges en kanal ind imellem Containerterminal og den eksisterende Nordhavn i 
overensstemmelse med Konkurrenceforslaget 

• Naturområdet nord for vandarealet for støbning til Øresundsbroen skal bevares som natur i 
overensstemmelse med konkurrenceforslaget. Der skal derfor fastlægges til grønt område 
uden tilladelse til byggeri i rammerne for lokalplanlægning. Ellers risikerer man at det 
pludselig en dag får tilladelse til et jorddepot el. lign. Området skal desuden tages ud af både 
T1 og H1 områderne 

• Det er rodet, at der her udarbejdes/vedtages et tillæg til kommuneplanen 2009 uden at 
forslaget samtidig indgår i den fremlagte kommuneplan.  

                       

Vedr. Lokalplanebestemmelserne: 

• Det grønne element bør styrkes. Det kune gøres ved at der lægges et grønt bånd ind i 
Århusgade området. Alternativt kunne være område I friholdes for byggeri og udlægges 
permanent til grønt område, der dog gemmeskæres af cykelsti og metro / letbane. 

• Noget af den karakteristiske røde bebyggelse foreslås bevaret som den struktur den er. Den 
røde facademaling bør fastholdes, og der må ikke påbygges klodser oven på eller på siderne, 
altaner og lign, osv. og de røde tegltage skal bevares 

• Et af de eksisterende gamle pakhuse bør bevares som en karakteristisk bygning for det 
gamle havnemiljø. Den kan indrettes til kulturaktiviteter, torvehal eller lign.. Fx til 
aktiviteter, som har brug for en lav husleje. 

• Det bør gennem aftaler med havnen sikres, at der skabes blandede ejerformer i den nye 
boligbebyggelse. Og der skal indgås aftaler om kollektive boliger for ældre 
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• Det skal præciseres, at husbådenes højde skal måles fra vandspejl og ikke fra koten for det 
pågældende område. 

• Anvendelsesbestemmelser for vandfladerne skal strammes op, så det begrænses, hvor der 
kan laves pontoner ude i vandet og hvor mange restaurationsskibe, teater skibe osv. der må 
fylde op i bassinerne.  

• Desuden skal høringssvaret indeholde en kort præsentation om lokaludvalgets forslag til 
Aktivitetshalsprojekt for 12-17-årige. 

VIDERE PROCES 

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

 
 
BILAG 
Udkast - Udtalelse om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan "Århusgadekvarteret i 
Nordhavn" 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 19.09.2011 
 
  
Ad 1.: Lokaludvalget godkendte fagudvalgets udkast til høringssvar. 
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6.  Opfølgning på trafikstrategi - brev til Teknik- og Miljøborgmesteren (2011-127448) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender afsendelse af brev til Teknik- og Miljøborgmester, 
Ayfer Baykal. 

2. at lokaludvalget giver mandat til trafikstrategi ad hoc-gruppen til ud fra de 
nedenstående 3 principper at arbejde videre med opfølgningen på 
trafikstrategiarbejdet.  

 

PROBLEMSTILLING 

 

Østerbro Lokaludvalg havde dette punkt på dagsordenen på ordinært møde den 8. september 2011, 
hvor det blev besluttet at arbejde videre på udkast til brev til Teknik- og Miljøborgmesteren og 
fremlægge det fornyede udkast på ordinært møde den 19. september 2011.  

I efteråret og vinteren 2010-11 har Fagudvalget for Teknik og Miljø arbejdet med forslag til 
omlægning af Østerbrogade fra Svanemøllen til Østerport. Materialet består af rapporter, 
ingeniørtegninger, arkitekttegninger, trafikberegninger mv. 

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.  

Som opfølgning har fagudvalget for Teknik og Miljø udarbejdet et udkast til brev til Teknik- og 
Miljøborgmesteren for at sætte gang i opfølgningen på trafikstrategiprojekterne og de indkomne 
inputs med henblik på en realisering af projekterne. 

 

LØSNING 

Fagudvalget foreslår, at lokaludvalgets trafikstrategi ad hoc-gruppen i samarbejde med fagudvalget 
arbejder videre med opfølgningen på trafikstrategiarbejdet ud fra følgende principper: 
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Projektets formål og intentioner 

Omdannelse af Østerbrogade til miljøprioriteret handelsgade fra Svanemøllen Station til Trianglen. 
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.  

Omdannelse af Trianglen til en plads med bedre mulighed for ophold, samtidig med at 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. 

 

Prioritering af projekter 

Der foreslås følgende prioritering af projektforslagene  

1. Østerbrogade nord for Jagtvej 

2. 1. etape af Trianglen med sidegader (fortove i øst og nordside) 

3. Østerbrogade mellem Jagtvej og Nøjsomhedsvej 

Resten af Trianglen, Østerbrogade syd og søen afventer færdiggørelse af Cityringen. 

 

Opfølgning på den offentlige debat og videregivelse af indkomne inputs 

Den offentlige debat fortsættes ved diverse arrangementer i efteråret. Gruppen følger op på 
projekterne i samarbejde med Center for Trafik.  

 

ØKONOMI 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt afsendelse af brev til Teknik- og Miljøborgmesteren godkendes, forestår sekretariatet den 
videre sagsbehandling med afsendelse af brev. 

Trafikstrategi ad hoc-gruppen arbejder videre med opfølgning på trafikstrategiarbejdet efter de 
ovenstående 3 principper.   

 
 
BILAG 
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Udkast - brev til Teknik- og Miljøborgmesteren vedr. opfølgning på trafikstrategi 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 19.09.2011 
 
  
Ad 1.: Lokaludvalget godkendte afsendelse af brev til Teknik- og Miljøborgmesteren med 3 mindre 
redaktionelle ændringer. 
Ad. 2: Lokaludvalget gav mandat til ad hoc trafikstrategigruppen til at arbejde videre med 
opfølgningen på trafikstrategiarbejdet. 
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7.  Vedr. dispensation fra lokalplan 224 "Østerbrogades Kaserne" (2011-127486) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til udtalelse vedr. dispensation fra lokalplan 
nr. 224 ”Østerbrogades Kaserne”. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget en naboorientering vedr. dispensation fra lokalplan nr. 224 
”Østerbrogades Kaserne”. Der er frist for indsendelse af kommentarer den 19. september 2011. 

Dan-Ejendomme har som administrator for ejendommen af butikslokalerne Østerfælled Torv 39-41 
søgt kommunen om tilladelse til at indrette et fitnesscenter i stue- og kælderetagen i lokalerne, hvor 
der desuden skal være salg af sportstøj og indrettes cafe med salg af ikke alkoholiske drikke mv. 

Butikslokalerne er omfattet af lokalplan nr. 224, som fastlægger området til boliger og 
serviceerhverv, såsom liberale erhverv, butikker, restauranter, hotelvirksomhed, undervisning, 
håndværk og andre virksomheder, der efter forvaltningens skøn kan indpasses i området, samt til 
kulturelle formål, såsom bibliotek, udstillings-, museums teater-, og anden kulturel og 
fritidsorienteret virksomhed. 

Indretning af et fitnesscenter kræver dispensation far lokalplanen, da det ikke betragtes som et 
publikumsorienteret serviceerhverv i planmæssig forstand, men alene som et serviceerhverv. 

 

LØSNING 

Center for Bydesign anbefaler, at ansøgningen om dispensation imødekommes begrundet med: 

 Uanset at et fitnesscenter ikke er et decideret publikumsorienteret serviceerhverv i planmæssig 
forstand vurderes et fitnesscenter at være en funktion, der vil skabe aktivitet og færdsel af 
mennesker i området og således medvirke til at skabe et levende og varieret bymiljø, hvilket netop 
er hensigten med fastlæggelsen af stueetagen til publikumsorienterede funktioner.  

Fagudvalget for teknik og miljø foreslår at afsende en udtalelse til dispensationen. 

Fagudvalget er umiddelbart positive over for, at der kommer liv i en ellers tom butik på en del af 
Østerfælled Torv, hvor der er særligt stille, men er betænkelige ved om de øvrige butikker i området 
vil kunne overleve, da et fitnesscenter højst sandsynligt ikke vil trække flere kunder til disse 
butikker. 
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Det foreslås, at forvaltningen bør sætte som betingelse for dispensationen, at det pålægges 
fitnesscenteret at benytte fx minimum 50 m2 i stueetagen til publikumsorienteret serviceerhverv, 
eller at alle vinduer skal være udstillingsvinduer med minimum 1½ meters dybde samt en tilhørende 
salgsfunktion. 

 

ØKONOMI 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt fagudvalget udkast til brev godkendes, forestår sekretariatet den videre sagsbehandling med 
afsendelse af brev.  

 
 
BILAG 
Udtalelse om dispensation fra lokaplan nr. 224 "Østerbrogades Kaserne" 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 19.09.2011 
 
  
Ad 1.: Lokaludvalget godkendte udkast til udtalelse vedr. dispensation fra lokalplan 224 
"Østerbrogades Kaserne" 
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8.  Bemyndigelse af ad hoc gruppe for kulturhus på Østerbro (2011-128035) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til bemyndigelse af ad hoc gruppen for kulturhus på 
Østerbro 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden for kultur og fritid indstiller, 

1. at Lokaludvalget bemyndiger ad hoc gruppen for kulturhus på Østerbro til at 
indgå et samarbejde med Kultur og Fritidsforvaltningen om indholdet i et 
kulturhus på Østerbro 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalgs koordinationsudvalg, der består af de 4 fagudvalgsformænd og 
formandskabet, besluttede den 24. maj 2011 at danne en tværgående ad hoc gruppe, hvori også 
indgår medlemmerne af FKF, for at koordinere og undersøge mulighederne og behovet for et 
kulturhus på det nordlige Østerbro.  

Ad hoc gruppen har afholdt møder den 21. juni og igen den 10. august 2011, og på baggrund af 
disse møder orienterede Inger-Marie Dyrholm lokaludvalget om det foreløbige arbejde på ordinært 
møde den 8 september. Ved samme lejlighed blev der orienteret om, at et forslag til samlet 
kulturhus og bibliotek på Østerbro kan komme i spil i budgetforhandlingerne. Der er dog stor 
usikkerhed forbundet med budgetforhandlingerne og hvilke resultater der kommer ud af 
forhandlingsprocessen. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg bemyndiger ad hoc gruppen om kulturhus på Østerbro, v. Inger-Marie 
Dyrholm, til at indgå et samarbejde med Kultur og Fritidsforvaltningen om indholdet i et kulturhus 
på Østerbro. 

 
Kulturhusgruppen planlægger at udarbejde en skitse, der primært vedrører indhold for et kulturhus, 
og som kan præsenteres på Rådhuset og desuden indgå i det kommende bydelsplanarbejde. 
Processen med at operationalisere og prioritere kan således fortsætte i dialog med borgerne.  
 
Ideer fra ad hoc gruppen til indholdsfunktioner: 
Sociale funktioner i samarbejde med klubber for ældre, børn og unge, musik, kor 
dart, kortspil, skak, billard, bob, e-sport, teater, sport, gymnastik, dans, samarbejde med biblioteket, 
lille biograf/videostue, café i samarbejde med andre aktører, markedsplads med ugentlig 
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markedsdag, lagersalg, samarbejde med oplysningsforbundene, fleksible værksteder for cykler, IT, 
glasværksted, udendørs faciliteter, gode adgangsmuligheder 
VIDERE PROCES 

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 19.09.2011 
 
  
Ad 1.: Lokaludvalget godkendte ændringsforslag fra Linda Christensen til ændring af ordlyden i 
indstillingen til "Lokaludvalget bemyndiger ad hoc gruppen for kulturhus på Østerbro til at indgå et 
samarbejde med forvaltningen om kulturhus på Østerbro". 
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9.  Ansøgninger FBU - 3. puljerunde (2011-124868) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for børn og unge indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget imødekommer fagudvalgets indstillinger til de indkomne 
ansøgninger.  

 

PROBLEMSTILLING 

Der er 32 rettidigt indkomne puljeansøgninger til Østerbropuljens 3. ansøgningsrunde. Da en 
ansøgning er trukket tilbage af ansøger, skal lokaludvalget tage stilling til 31 ansøgninger. Der er i 
alt ansøgt for 1.310.491 kr. 

Da der forud for 3. puljerunde resterer færre midler i Østerbropuljen, end der er ansøgt for, er 
fagudvalgenes formænd af formandskabet blevet bedt om at prioritere i deres indstillinger ud fra tre 
kategorier. 

Formandskabet har efterfølgende gennemgået fagudvalgenes indstillinger og har fundet, at 
Østerbropuljens budget ikke overskrides såfremt fagudvalgenes indstillinger følges. Formandskabet 
har i 2 tilfælde anbefalet bevilling til to projekter, som fagudvalget ikke i første omgang har valgt at 
prioritere. Formandskabets anbefalinger vil også kunne holdes inden for Østerbropuljens budget. 

 

LØSNING 

Fagudvalget for børn og unge har forbehandlet 9 ansøgninger. 

 

”Musikalske møder mellem generationer” af Anne-Marie Kozeluh  

Der søges 25.000 kr. til 9 musikalske møder samt en juleafslutning, på Kildevælds Sogns 
Plejehjem, hvor plejehjemmets beboere mødes med børn fra Kildevældsskolen/børnehavebørn 
synger sange og spiser frokost sammen. 

Fagudvalget foreslår, at ØLU støtter 2 arrangementer til 5.000 kr. og plus 1.000 kr. 
til forplejning af børn og ledsagere. Betinget af aflevering af en tilfredsstillende  
evaluering fra de sidste arrangementer. 

 

”Hans og Grete som børneopera” af Akut Opera v/ Christina Nielsen 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 19.09.2011 
 

 18 

Der søges 70.000 kr. til 6 børneoperaforestillinger for indskolingsbørn 

Fagudvalget finder, at ideen er god, men budgettet antyder et kommercielt arrangement. Der 
mangler på forhånd aftaler med institutioner. For stor lønpost (86%) af omkostningerne. 
 

”Fri Lyd Korworkshop”  af Sigrid Kjær 

Der søges om 20.000 kr. til en sangworkshop efter Fri Lyd-konceptet for bydelens 4. klasser (efter 
først til mølle princippet), hvor alle børn kan være med uanset musikalsk træning. Workshoppen 
afsluttes med en koncert. 

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen delvist imødekommes, betinget af der ligger en underskrevet 
accept fra de involverede skoler. 

”Pygmæen Pigwi og stemmen der blev væk” af Krudttønden 

Der søges 11.200 kr. støtte til 2 børneteaterforestillinger i efterårsferieugen for bydelens børn 
mellem 2 og 8 år. Forestillingerne er både for private med børn og daginstitutioner. 

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen afvises grundet mangelfuld ansøgning, stor budgetpost til 
løn og manglende aftaler med institutioner. 

Formandskabet foreslår, at ansøgningen imødekommes, da evalueringen fra 2010 viser, at det var 
stor tilslutning til aktiviteterne. 

 
”Darwin”  af Teater Duaplo 

Der søges 49.200 kr. til 4 teaterforestillinger for Østerbros skoler, fritidshjem og børnehaver 
omhandlende Darwins udviklingsteori. Forestillingen tilbydes gratis til bydelens institutioner. 

Fagudvalget indstiller at ansøgningen afvises, da gruppen modtog støtte i 2010. Desuden mangler 
aftaler med skolerne. 

Formandskabet foreslår, at ansøgningen imødekommes, da det er en ny forestilling som også har 
en pædagogisk indgangsvinkel til at introducere et fagligt relativt tungt emne. 

 

”Sa Tu Sai – et eventyr om børnearbejde” af Teater NoCanDo 

Der søges 7.000 kr. til opførelse af 2 dukketeaterforestillinger for børn mellem 5 og 12 år. Bydelens 
skoler og SFO’er inviteres til at se forestillingerne 

Fagudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes, men det forventes, at der er konkret skriftlig 
aftale med mindst 3 involvere skoler. 

 

”Dans, sang og musik for børn i Krudttønden” af Foreningen Kulturbroen v/ Elisabeth Lange 
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Der søges 35.700 kr. til 17 musik/sang/dansearrangementer for børn med fokus på børn med 
specielle behov. Arrangementerne er for vuggestuebørn samt børnehave/indskoling, 
specialinstitutioner vil få særlige invitationer. 

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen afvises, da arrangementet starter før 
behandlingstidspunktet. Projektet fik bevilget 45.000 sidste år, der mangler aftaler fra skoler og 
institutioner. 
 
 
”Østerbro tegneserieworkshop” af Rytmisk Center og Østerbro Bibliotekerne 

Der søges 39.200 kr. til en tegneserieworkshop på Øbro-Jagtvej Bibliotek i uge 44, hvor 15 
børn/unge får mulighed for at lære at lave tegneserier. Projektet afsluttes med en event hvor 
workshoppens produkt præsenteres for alle interesserede østerbroere. 

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen delvist imødekommes med 22.313 kr., beløbet svarer til 
65 % af de omkostninger vi kan give støtte til dvs. møder, annoncer og projektledelse. Bemærk 
der forventer støtte fra BG Fonden 
 

 

 

 

”Jagten på julemanden” af Teater Duaplo 

Der søges 17.000 kr. til indkøb af en ladcykel for at kunne transportere teatrets juleforestilling rundt 
i København. 

Fagudvalget foreslår, at ansøgningen afvises jf sekretariatets bemærkninger. 

 

 

ØKONOMI 

Puljemidler Østerbro Lokaludvalg 2011 
 Budget Reelt disponeret 
Østerbropuljen 3.096.000 kr. 2.842.793 kr. 
Miljøpunkt    450.000 kr.    450.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
Fakturaer for 2010         8.800 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 4.101.593 kr. 

Resterende til disposition 244.407 kr. 
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På dagsordenen for ordinært møde den 8. september pkt. 13 foreslås det at tilbageføre i alt 233.000 
kr. disponeret til lokaludvalgets egne projekter til Østerbropuljen.  

Såfremt indstillingen om tilbageføring af puljemidler imødekommes, vil der restere 477.407 kr. i 
Østerbropuljen til disposition i 2011. 

Fagudvalgene har indstillet i alt 201.154 kr. til bevilling ved 3. puljerunde. 

Formandskabet anbefalinger indstiller 270.554 kr. til bevilling ved 3. puljerunde. 

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandlinger og meddeler ansøgerne lokaludvalgets 
beslutninger.  

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 19.09.2011 
 
  
Ad 1.: 
Musikalske møder mellem generationer: Yvonne Svendsen erklærede sig inhabil og forlod lokalet 
under behandlingen. Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om bevilling af 6.000 kr. 
For: 16   Imod: 0  Undlod: 1 
Lokaludvalget bevilgede 6.000 kr. til projektet 
 
Hans og Grethe som børneopera: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om afvisning 
For: 18   Imod: 0   Undlod: 0 
Lokaludvalget afviste ansøgningen. 
 
Fri lyd korworkshop: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om bevilling af 12.000 kr. 
For: 16  Imod: 1   undlod: 1 
Lokaludvalget bevilgede 12.000 kr. til projektet. 
 
Pygmæen Pigwi og stemmen der blev væk: Rita Sørensen erklærede sig inhabil og forlod lokalet 
under behandlingen. Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om afvisning 
For: 6   Imod: 11  Undlod: 0 
Lokaludvalget stemte om bevilling af 11.200 kr. 
For: 11  Imod: 2   Undlod: 4 
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Lokaludvalget bevilgede 11.200 kr. til projektet. 
 
Sa Tu Sai: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om bevilling af 7.000 kr. 
For: 18   Imod: 0   Undlod: 0 
Lokaludvalget bevilgede 7.000 kr. til projektet 
 
Darwin: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om afslag 
For: 9   Imod: 7   Undlod: 2 
Lokaludvalget afviste ansøgningen 
 
Dans, sang og musik: Rita Sørensen erklærede sig inhabil og forlod lokalet under behandlingen. 
Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om afslag 
For: 17   Imod: 0   Undlod: 0 
Lokaludvalget afviste ansøgningen 
 
Østerbro tegneserieworkshop: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om bevilling af 
22.313 kr. 
For: 13  Imod: 2   Undlod: 3 
Lokaludvalget bevilgede 22.313 kr. til projektet. 
 
Jagten på julemanden: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om afslag 
For: 18   Imod: 0   Undlod: 0 
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10.  Disponering af puljemidler til ungeinvolveringsprojektet (2011-134349) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for børn og unge indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender bevilling af 11.000 kr. i 2011-puljemidler til fælles 
kordag for Østerbros skoler som en del af ungeinvolveringsprojektet. 

 

PROBLEMSTILLING 

På baggrund af outputtet af ungeinvolveringen, hvor de unge bl.a. efterspurgte flere 
netværksskabende aktiviteter på tværs af skoler/klubber, arrangerede lokaludvalget en netværksfest 
for unge på Østerbro den 19. maj 2011. 

Fagudvalget for børn og unge foreslår, at der afholdes endnu en aktivitet i 2011, som opfølgning på 
ungeinvolveringen. 

 

LØSNING 

Fagudvalget foreslår at afholde en fælles kordag for alle Østerbros skolers 2.-7. klasser. 

Kordagen afholdes efter skoletid fra kl. 14-19, hvor forældre, familie og publikum hører børnene 
synge samt får mulighed for selv at synge med. Det forventes at ca. 25-30 elever fra hver skole 
deltager, dvs. ca. 150-250 elever i alt. 

Kordagen skal fremme interaktionen mellem børn fra de forskellige skoler og miljøer. Desuden skal 
projektet udbrede sang og inspirere til musikalsk engagement blandt lærere og elever på tværs af 
bydelens skoler. 

 

ØKONOMI 

Lokaludvalget bevilgede den 16. november 2010 215.000 kr. i 2011-puljemidler til opfølgning på 
lokaludvalgets ungeinvolveringsprojekt, som blev afviklet i 2010.  

Den 8. september 2011 besluttede lokaludvalget at tilbageføre i alt 85.000 kr. fra projektet til 
Østerbropuljen med henblik på omdisponering af uforbrugte midler. 

 

Budget – fælles kordag for Østerbros skoler 
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Ekstern instruktør 10 timer x250 2.500 

Frugt og saft  2.000 

Honorar til ledsagende musiklærere 5.000 

Mindre materiel anskaffelse 1.000 

Øvrige uforudsete omkostninger    500 

I alt 11.000 kr. 

 

Det foreslås der afsættes i alt 11.000 kr. af 2011-puljemidler til projektet.  

Såfremt lokaludvalget godkender bevillingen på 11.000 kr., vil der restere 468.407 kr. i 
Østerbropuljen forud for behandling af puljeansøgninger til 3. ansøgningsrunde i 2011. 

 

VIDERE PROCES 

Lokaludvalget godkender bevilling af 11.000 kr. til fælles kordag for Østerbros skoler.  

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 19.09.2011 
 
  
Ad. 1. Lokaludvalget stemte om bevilling af 11.000 kr. til Fælles kordag 
For: 12  Imod: 3   Undlod: 3 
Lokaludvalget bevilgede 11.000 kr. til Fælles kordag 
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11.  Ansøgninger FKF - 3. puljerunde (2011-124578) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget imødekommer fagudvalgets indstillinger til de indkomne 
puljeansøgninger. 

 

PROBLEMSTILLING 

Der er 32 rettidigt indkomne puljeansøgninger til Østerbropuljens 3. ansøgningsrunde. Da en 
ansøgning er trukket tilbage af ansøger, skal lokaludvalget tage stilling til 31 ansøgninger. Der er i 
alt ansøgt for 1.310.491 kr. 

Da der forud for 3. puljerunde resterer færre midler i Østerbropuljen, end der er ansøgt for, er 
fagudvalgenes formænd af formandskabet blevet bedt om at prioritere i deres indstillinger ud fra tre 
kategorier. 

Formandskabet har efterfølgende gennemgået fagudvalgenes indstillinger og har fundet, at 
Østerbropuljens budget ikke overskrides såfremt fagudvalgenes indstillinger følges. Formandskabet 
har i 2 tilfælde anbefalet bevilling til to projekter, som fagudvalget ikke i første omgang har valgt at 
prioritere. Formandskabets anbefalinger vil også kunne holdes inden for Østerbropuljens budget. 

 

LØSNING 

Fagudvalget for kultur og fritid har forbehandlet 14 puljeansøgninger: 

 

”CPH:DOX’s”  visuelle koncert med Mike Sheridan” af Fonden de Københavnske Filmfestivaler  

Der søges om 40.000 kr. til en koncert i Øbro Svømmehal med den elektroniske musiker Mike 
Sheridan. Koncerten vil være en del af koncertrækken AUDIO:VISUALS, som afvikles som en del 
af COH:DOX 

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 40.000 kr. Det er et spændende projekt 
med en ny kombination af indhold og sted, med elektronisk musik i Østerbro svømmehal. 

 

”Ø-Lab Østerbro laboratoriet” af Den Frie Udstillingsbygning  
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Der søges om 51.000 kr. til en workshop over 2 dage i efterårsferien for borgere på Østerbro 
omkring kunst og identitet. 

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen afvises, da arrangementet foregår uden for Østerbro bydel. 

 

”Positiv Fankultur”  af Benjamin Nørgaard 

Der søges om 100.000 kr. til at skabe et klubhus for unge FCK fodboldfans for at fremme en mere 
positiv fankultur i miljøet. Klubhuset skal være åbent for interesserede østerbroere og vise hvad 
fodboldfankultur handler om.  

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen afvises, da der er tale om en lukket målgruppe/en enkelt 
forening. 

 

”Tænder på et kys” af Østerbro Pigekor 

Der søges 9.128 kr. til en korworkshop for Østerbro Pigekor samt en efterfølgende koncert i 
Frihavnskirken.   

Fagudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på maksimum 
9.128 kr.. Det bør betinges, at støtten ikke må dække udgifter til prøveforløb, da dette ses som en 
forberedelse af aktiviteten. 

 

”Venskabskampen Østerbro-Nørrebro” af NØS 

Der søges 52.000 kr. til afholdelse af en venskabskamp på Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 
forskellige discipliner bl.a. skak, parkour, kagekonkurrence mv. hvor forskellige foreninger fra 
Østerbro og Nørrebro deltager. Aktiviteterne som er åbne for alle interesserede skal søge at skabe 
fællesskab mellem de to bydele.  

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen afvises, da arrangementet foregår uden for Østerbro bydel. 
Desuden indeholder projektet for høje udgifter til administration, som ifølge ØLUs retningslinjer 
ikke støttes. 

 

”Fodbold”  af FC Amouhlal 

Der søges 44.100 kr. til indkøb af forskellige fodboldtræningsrekvisitter til brug for træningen i 
fodboldklubben FC Amouhlal. Klubben har hold for både unge og seniorer. 

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen afvises, da der er tale om støtte til en enkelt forening. 
Desuden søges støtte til anskaffelser, som lokaludvalget ikke kan imødekomme ud over maksimum 
15.000 kr. 
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”Klassisk Varieté”  af Kildevældskirken 

Der søges 14.713 kr. til to musikarrangementer i Kildevældskirken, hvor lokale talenter inden for 
klassisk musik får mulighed for at afprøve nye ideer og optræde for et publikum. 

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes som en underskudsgaranti på maksimum 
14.713 kr., da der er tale om en ny aktivitet og fremme af den klassiske musik på Østerbro, som ikke 
ofte er i centrum. 

 

”De dødes dag” af Teatergruppen El Enquentro  

Der søges 40.000 kr. til en række workshops for børn over 4 dage på Østerbro bibliotek, hvor børn 
introduceres til den mexikanske tradition ”De dødes dag”. Der vil være ansigtsmaling, musik, dans 
med mere. 

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen afvises, da aktiviteterne foregår uden for Østerbro bydel og 
indhold og målgruppe vurderes at være for smalt. Desuden vurderes projektet at have et rituelt 
aspekt. 

 

”Ny karateklub på Østerbro”  af Goodarzi Karate Academy 

Der søges 46.856,25 kr. til etablering af en ny karateklub på Østerbro. Klubben er så småt opstartet, 
men der søges støtte til træningsudstyr, kampgulv og sparkepuder. 

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen afvises, da der er tale om rene anskaffelser. ØLU kan ikke 
yde støtte til anskaffelse på mere end maksimum 15.000 kr. Da der er få resterende midler i 
Østerbropuljen, prioriterer fagudvalget ikke at støtte dette projekt. 

 

”Familieliv på Østerbro”  af Kultur Østerbro (Østerbro bibliotekerne) 

Der søges 27.000 kr. til en række arrangementer i uge 43 på østerbro bibliotekerne med foredrag, 
workshops og debatoplæg bl.a. med emnet kost og sundhed. Temaet for arrangementet er familieliv 
og netværksdannelse mellem familier på Østerbro. 

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 13.500 kr. til dækning af de af 
arrangementerne, som foregår på Øbro-Jagtvej Bibliotek. Der ydes begrænset støtte, da halvdelen 
af arrangementet foregår uden for Østerbro Bydel. 

 

”Kunst 2100 i Kulturkajen Docken”  af Kunst2100 
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Der søges 15.000 kr. til en kunstudstilling i Kulturkajen Docken over 2 dage, hvor kunst2100s 
medlemmer udstiller deres værker. Der vil desuden være arbejdende værksteder, musik og andre 
events. 

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 15.000 kr., da der er tale om en ny 
aktivitet fra en initiativtager, som lokaludvalget har positive erfaringer med. 

 

”Borgernes egne lystige lørdage og sjove søndage” af Kultur Østerbro (Østerbro Bibliotekerne) 

Der søges 25.000 kr. til en række arrangementer/workshops for børnefamilier, hvor forældrene 
opfordres til at danne netværk på tværs. Forældrene vil selv fremadrettet få mulighed for at være 
med til at arrangere og komme med inputs til arrangementer for børn og børnefamilier på 
bibliotekerne og hermed få en mulighed for at sætte præg på kulturen. 

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet ikke vurderes at være tilstrækkeligt 
klart beskrevet i forhold til målgruppe og indhold. 

 

”Oktoberfest”  af Luther Kirken 

Der søges 10.000 kr. til et musikarrangement i Luther Kirken med jazzmusik og efterfølgende 
spisning. 

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen afvises, da ansøgningen vurderes at være mangelfuld. 

 

”Foredrag, koncerter”  af Sions Kirkes ungdomsudvalg  

Der søges 57.000 kr. til 4 koncerter og 2 foredrag i Sions Kirke fordelt over efteråret 2011.  

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen afvises. Der er allerede flere gange i 2011 bevilget støtte til 
lignende projekter fra ansøger, da der er få resterende midler i Østerbropuljen, prioriterer 
fagudvalget ikke at støtte dette projekt. 

 

Gavlmaleri (ansøgning er trukket tilbage) 

  
 

 

ØKONOMI 

     
Puljemidler Østerbro Lokaludvalg 2011 
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 Budget Reelt disponeret 
Østerbropuljen 3.096.000 kr. 2.842.793 kr. 
Miljøpunkt    450.000 kr.    450.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
Fakturaer for 2010         8.800 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 4.101.593 kr. 

Resterende til disposition 244.407 kr. 
 

På dagsordenen for ordinært møde den 8. september pkt. 13 foreslås det at tilbageføre i alt 233.000 
kr. disponeret til lokaludvalgets egne projekter til Østerbropuljen.  

Såfremt indstillingen om tilbageføring af puljemidler imødekommes, vil der restere 477.407 kr. i 
Østerbropuljen til disposition i 2011. 

Fagudvalgene har indstillet i alt 201.154 kr. til bevilling ved 3. puljerunde. 

Formandskabet anbefalinger indstiller 270.554 kr. til bevilling ved 3. puljerunde. 

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandlinger og meddeler ansøgerne lokaludvalgets 
beslutninger.  

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 19.09.2011 
 
  
Ad 1.: 
CPH:DOX: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om bevilling af 40.000 kr. 
For:  14   Imod: 0   Undlod: 1 
Lokaludvalget bevilgede 40.000 kr. til projektet. 
 
Ø-Lab: Lokaludvalget stemte om fagudvalget indstilling om afslag 
For: 15   Imod: 0   Undlod: 0 
Lokaludvalget afviste ansøgningen 
 
Positiv fankultur: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om afslag 
For: 17   Imod: 0   Undlod: 0 
Lokaludvalget afviste ansøgningen 
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Tænder på et kys: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling bevilling af 9.128 kr. som 
underskudsgaranti 
For: 16   Imod: 1  Undlod: 0 
Lokaludvalget bevilgede 9.128 kr. til projektet. 
 
Venskabskampen: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om afslag 
For: 16  Imod: 0   Undlod: 1 
Lokaludvalget afviste ansøgningen 
 
Fodbold: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om afslag 
For: 11  Imod: 4   Undlod: 2 
Lokaludvalget afviste ansøgningen 
 
Klassisk Varieté: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om bevilling af 14.713 kr. som 
underskudsgaranti 
For: 16  Imod: 1   Undlod: 0 
Lokaludvalget bevilgede 14.713 kr. som underskudsgaranti til projektet. 
 
De dødes dag: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om afslag 
For: 16   Imod: 1   Undlod: 0 
Lokaludvalget afviste ansøgningen. 
 
Ny karateklub på Østerbro: Rita Sørensen stillede ændringsforslag om bevilling af 15.000 kr. til 
etablering af en ny aktivitet. 
der blev stemt om Rita Sørensens ændringsforslag 
For: 15   Imod: 1   Undlod: 1 
Lokaludvalget bevilgede 15.000 kr. til projektet 
 
Familieliv på Østerbro::Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om bevilling af 13.500 kr. 
For: 16   Imod: 1   Undlod: 0 
Lokaludvalget bevilgede 13.500 kr. til projektet. 
 
Kunst2100 i Kulturkajen Docken: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om bevilling af 
15.000 kr. 
For: 15   Imod: 2   Undlod: 0 
Lokaludvalget bevilgede 15.000 kr. til projektet. 
 
Borgernes egne lystige lørdage og sjove søndage: Lokaludvalget stemte om fagudvalget indstilling 
af afslag  
For: 16   Imod: 1   Undlod: 0 
Lokaludvalget afviste ansøgningen. 
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Oktoberfest: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om afslag 
For: 14   Imod: 3   Undlod: 0 
Lokaludvalget afviste ansøgningen 
 
Foredrag, koncerter: Rita Sørensen stillede ændringsforslag om bevilling af 57.000 kr. som en 
underskudsgaranti 
Inger-Marie Dyrholm stillede ændringsforslag om bevilling 16.000 kr. øremærket rockkoncerten. 
Lokaludvalget stemte om bevilling af 57.000 kr. 
For: 2   Imod: 14   Undlod: 1 
Der blev stemt om Rita Sørensens ændringsforslag om bevilling af 57.000 kr. som 
underskudsgaranti 
For: 6   Imod: 11   Undlod: 0 
Forslaget faldt 
Der blev stemt om Inger-Marie Dyrholms ændringsforslag om bevilling af 16.000 kr. som 
underskudsgaranti øremærket rockkoncerten 
For: 16  Imod: 1   Undlod: 0 
Lokaludvalget bevilgede 16.000 kr. som underskudsgaranti øremærket rockkoncerten   
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12.  Ansøgninger FSS - 3. puljerunde (2011-124878) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for social og sundhed indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget imødekommer fagudvalgets indstillinger til de indkomne 
ansøgninger. 

 

PROBLEMSTILLING 

Der er 32 rettidigt indkomne puljeansøgninger til Østerbropuljens 3. ansøgningsrunde. Da en 
ansøgning er trukket tilbage af ansøger, skal lokaludvalget tage stilling til 31 ansøgninger. Der er i 
alt ansøgt for 1.310.491 kr. 

Da der forud for 3. puljerunde resterer færre midler i Østerbropuljen, end der er ansøgt for, er 
fagudvalgenes formænd af formandskabet blevet bedt om at prioritere i deres indstillinger ud fra tre 
kategorier. 

Formandskabet har efterfølgende gennemgået fagudvalgenes indstillinger og har fundet, at 
Østerbropuljens budget ikke overskrides såfremt fagudvalgenes indstillinger følges. Formandskabet 
har i 2 tilfælde anbefalet bevilling til to projekter, som fagudvalget ikke i første omgang har valgt at 
prioritere. Formandskabets anbefalinger vil også kunne holdes inden for Østerbropuljens budget. 

 

LØSNING 

Fagudvalget for social og sundhed har forbehandlet 3 ansøgninger: 

 

”Multikulturtræf”  af Dansk Etnisk Samvirke 

Der søges 28.500 kr. til et arrangement med musik, teater, dans og børneunderholdning på 
Kildevældsskolen for både etniske og danske grupper i lokalområdet. 

Fagudvalget indstiller, at projektet skal støttes, da vi mener det er et netværksdannende, 
relationsskabende og bydelsrelateret initiativ. Det er rart at der arrangeres sådanne træf, hvor der 
kan dannes grundlag for yderligere dialog. Vi er ikke klar over hvem de samarbejdspartnere de 
nævner i ansøgningen er og vil gerne have afklaret dette. Vi er en del i fagudvalget, som ønsker at 
deltage i arrangementet, da vi mener at det kan bruges som anledning til at reklamere for vores 
møde med Integrationsborgmesteren. Vi vil ydermere meget gerne vide hvorfor der skal betales 
3500 for leje af salen på Kildevælds skole. 
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”Træf din nabo”  af selvhjælpsgruppen for etnisk 

Der søges 26.000 kr. til at skabe et socialt netværk for børn og voksne med etnisk baggrund i 
Ryparken og Kildevældsområdet. Der vil være fælles møder, kulturelle arrangementer, 
ledsageordninger mv. 

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes, og vi mener ligeledes at den forrige 
indstilling kan matche de aktiviteter som er beskrevet heri. 

 

”Åbent hus i Idrætshuset på frivillighedens dag” af Ældre hjælper ældre på Østerbro 

Der søges 1.000 kr. til at opstille en stand med pjecer og fortælle om foreningens arbejde.  
I anledningen af frivillighedens dag er Idrætshuset blevet stillet til rådighed af Københavns 
Kommune i forbindelse med frivillighedens dag. 

Fagudvalget indstiller at beløbet bevilliges, da Østerbro Lokaludvalg ikke deltager direkte i 
arrangementet, men stadig har et ønske om at bakke op om det frivillige arbejde. 

 

 

ØKONOMI 

Puljemidler Østerbro Lokaludvalg 2011 
 Budget Reelt disponeret 
Østerbropuljen 3.096.000 kr. 2.842.793 kr. 
Miljøpunkt    450.000 kr.    450.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
Fakturaer for 2010         8.800 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 4.101.593 kr. 

Resterende til disposition 244.407 kr. 
 

På dagsordenen for ordinært møde den 8. september pkt. 13 foreslås det at tilbageføre i alt 233.000 
kr. disponeret til lokaludvalgets egne projekter til Østerbropuljen.  

Såfremt indstillingen om tilbageføring af puljemidler imødekommes, vil der restere 477.407 kr. i 
Østerbropuljen til disposition i 2011. 

Fagudvalgene har indstillet i alt 201.154 kr. til bevilling ved 3. puljerunde. 

Formandskabet anbefalinger indstiller 270.554 kr. til bevilling ved 3. puljerunde. 

 

VIDERE PROCES 
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Sekretariatet varetager den videre sagsbehandlinger og meddeler ansøgerne lokaludvalgets 
beslutninger.  

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 19.09.2011 
 
  
Ad 1.: 
Multikulturtræf: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om bevilling af 28.500 kr. 
For: 14  Imod: 1   Undlod: 2 
Lokaludvalget bevilgede 28.500 kr. til projektet. 
 
Træf din nabo: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om bevilling af 26.000 kr. 
For: 8   Imod: 6   Undlod: 3 
Lokaludvalget bevilgede 26.000 kr. til projektet. 
 
Åbent hus i Idrætshuset: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om bevilling af 1.000 kr. 
For: 17   Imod: 0   Undlod: 0 
Lokaludvalget bevilgede 1.000 kr. til projektet. 
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13.  Ansøgninger FTM - 3. puljerunde (2011-124888) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget imødekommer fagudvalgets indstillinger til de indkomne 
ansøgninger. 

 

PROBLEMSTILLING 

Der er 32 rettidigt indkomne puljeansøgninger til Østerbropuljens 3. ansøgningsrunde. Da en 
ansøgning er trukket tilbage af ansøger, skal lokaludvalget tage stilling til 31 ansøgninger. Der er i 
alt ansøgt for 1.310.491 kr. 

Da der forud for 3. puljerunde resterer færre midler i Østerbropuljen, end der er ansøgt for, er 
fagudvalgenes formænd af formandskabet blevet bedt om at prioritere i deres indstillinger ud fra tre 
kategorier. 

Formandskabet har efterfølgende gennemgået fagudvalgenes indstillinger og har fundet, at 
Østerbropuljens budget ikke overskrides såfremt fagudvalgenes indstillinger følges. Formandskabet 
har i 2 tilfælde anbefalet bevilling til to projekter, som fagudvalget ikke i første omgang har valgt at 
prioritere. Formandskabets anbefalinger vil også kunne holdes inden for Østerbropuljens budget. 

 

LØSNING 

Fagudvalget for teknik og miljø har forbehandlet 5 ansøgninger: 

 

”Gårdlaugplan”  af Gårdlauget Hjørringgade 

Der søges 87.000 kr. til udvikling af et webbaseret styringsværktøj/portal for gårdlaug, som skal 
kunne fungere som et planlægningsværktøj for enkelte gårdlaug og laug imellem. 

Ansøgningen indstilles afvist. Etableringen af en Gårdlaugsportal må anses for at være en intern 
driftsudgift, som kun vil komme en lukket kreds af gårdlaug til gode, og derfor ikke er tilstrækkelig 
åben. 

 

”Anlæggelse af fælles bålplads på ydre Østerbro” af Skt. Kjelds Friluftsnetværk (SKFN) 
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Der søges 30.000 kr. til at anlægge en bålplads på DUI Østerbros grund. Bålpladsen skal kunne 
lånes af alle medlemmer af den nystartede forening SKFN 

 
Grundet delt indstilling i fagudvalget skal formandskabet ifølge lokaludvalgets procedurer for 
behandling ag puljeansøgninger formulere den endelige indstilling.  
 
Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes med 15.000 kr. som en medfinansiering og 
henviser til Områdefornyelsen i Sankt Kjelds Kvarter for restfinansiering. 
 

”Bynaturens vilde herligheder på Østerbro” af Habitats APS 

Der søges 140.000 kr. til en række arrangementer (skattejagt og byvandringer) for børn og seniorer, 
som handler om bynatur og biodiversitet. 

Ansøgningen afvises. Projektet er for dyrt i forhold til outputtet med 5 ture. 
 

”Gå om ad…”  af Henrik Dybdahl, The Dybdahl Co. 

Der søges 52.800 kr. til research og opstilling af skilte i sidegader til Østerbrogade med gadernes 
historie samt til trykning af en miniguide med historierne 

Ansøgningen afvises. Lokaludvalget har allerede støttet et projekt med et interaktivt gadeleksikon, 
som dækker nogle af de samme gader. 
 

”Jul i Nordre frihavnsgade 2011” af Self Care Shop 

Der søges 135.000 kr. til indkøb og opsætning af julelysguirlander i Nordre Frihavnsgade 

Ansøgningen afvises med henvisning til ØLUs retningslinjer om max anskaffelser på 15.000 kr. I 
øvrigt vurderes projektet at være af kommerciel karakter.  
 

 

ØKONOMI 

Puljemidler Østerbro Lokaludvalg 2011 
 Budget Reelt disponeret 
Østerbropuljen 3.096.000 kr. 2.842.793 kr. 
Miljøpunkt    450.000 kr.    450.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
Fakturaer for 2010         8.800 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 4.101.593 kr. 

Resterende til disposition 244.407 kr. 
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På dagsordenen for ordinært møde den 8. september pkt. 13 foreslås det at tilbageføre i alt 233.000 
kr. disponeret til lokaludvalgets egne projekter til Østerbropuljen.  

Såfremt indstillingen om tilbageføring af puljemidler imødekommes, vil der restere 477.407 kr. i 
Østerbropuljen til disposition i 2011. 

Fagudvalgene har indstillet i alt 201.154 kr. til bevilling ved 3. puljerunde. 

Formandskabet anbefalinger indstiller 270.554 kr. til bevilling ved 3. puljerunde. 

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandlinger og meddeler ansøgerne lokaludvalgets 
beslutninger.  

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 19.09.2011 
 
  
Ad 1.: 
Gårdlaugsportal: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om afslag 
For: 13   Imod: 2   Undlod: 2 
Lokaludvalget afviste ansøgningen. 
 
Anlæggelse af fælles bålplads: Lokaludvalget stemte om formandskabets indstilling om bevilling af 
15.000 kr. til projektet 
For: 13   Imod: 2   Undlod: 1 
Lokaludvalgets bevilgede 15.000 kr. til projektet. 
 
Bynaturens vilde herligheder: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om afslag 
For: 16   Imod: 0   Undlod: 0 
Lokaludvalget afviste ansøgningen. 
 
Gå om ad...: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om afslag 
For: 16   Imod: 0   Undlod: 0 
Lokaludvalget afviste ansøgningen. 
 
Jul i Nordre Frihavnsgade 2011: Lokaludvalget stemte om fagudvalgets indstilling om afslag 
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For: 16   Imod: 0   Undlod: 0 
Lokaludvalget afviste ansøgningen 
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14.  Medlemsforslag: Naturvejleder (2011-122707) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til medlemsforslag fra Linda Christensen om Naturvejleder. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Det foreslås, 

1. at der udvikles en projektide, som Lokaludvalget kan søge projektstøtte i 
Friluftsrådet til  mhp. projektansættelse af en naturvejleder i 3 år. 

2. at når projektideen er udviklet tager Lokaludvalget stilling til, om man vil 
bevilge halvdelen af lønnen til en naturvejleder. 

(Medlemsforslag fra Linda Christensen) 

 

FORSLAG OG MOTIVATION 

Baggrund 

Lokaludvalget bevilgede i forsommeren 50-60.000 i støtte til nogle naturture sammen med en 
naturvejleder. Vi har nu modtaget en ansøgning på 140.000 til gennemførelse af 5 
ture/arrangementer. Der er tydeligvis stor interesse for den slags arrangementer lokalt, men jeg 
mener ikke, at Lokaludvalget får tilstrækkelig valuta for pengene. 

Friluftsrådet har en pulje, hvorfra de bevilger projektstøtte til ansættelse af en naturvejleder i 3 år. 
Hvis man selv har en bevillig til halvdelen af lønnen, kan Friluftsrådet finansiere den anden halvdel. 
Forudsætningen er, at man har et projekt, som Friluftsrådet vil støtte   

Ved at få ansat vores egen naturvejleder vil Lokaludvalget selv kunne gennemføre ture i samarbejde 
med skoler, institutioner og foreninger på Østerbro samt offentlige arrangementer i øvrigt.  

 

Løsning 

Forudsætningen for at få støtten er altså ud over dækning af halvdelen af lønnen, dvs. ca. 200.000 
kr. pr år, at man har en ide til et projekt, som Friluftsrådet kan støtte. Gennem mit medlemskab af 
bestyrelsen for Friluftsrådets Københavnskreds har jeg fået kontakt til en Naturvejleder, som har 
lovet at hjælpe med at udarbejde et projektforslag, der forhåbentlig vil kunne gå gennem 
Naturvejleder-udvalget. 

Jeg forestiller mig projektet bygget op omkring at demonstrere byens natur for folk på Østerbro. 
Først og fremmest med udgangspunkt i Fælledparken, som kommunen brugte til at beskrive 
bynaturen med forslag til styrkelse af denne. Men vi har jo også perler som Naturparken ved 
Mindelunden og Østre Gasværk samt havnen og Sortedams søen. Endelig mener jeg, at en del 
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kræfter skulle lægges i Nordhavnen, hvor der både langs ’nordkysten’ og på vestsiden er små 
attraktive naturområder. Også den større natur på Amager Fælled og Saltholm kunne bruges som 
mål for naturoplevelser.  

Rent praktisk skal ansættelsen nok ske i samarbejde med Miljøpunktet. Der skal derfor tages 
kontakt til dem for at høre om de ville være indstillet på et samarbejde om projektet. 

Hvis reservation af 200.000 kr. hvert år i 3 år er for stort et beløb for Lokaludvalget, kan man også 
foreslå et samarbejde med Nørrebro eller Bispebjerg. Men så får vi selvfølgelig også mindre glæde 
af den pågældende 

 

Den videre proces 

Hvis der er interesse for ideen arbejder Linda videre med at udvikle et projekt, der fremlægges til 
behandling i Lokaludvalget 

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 19.09.2011 
 
  
Linda Christensen valgte at trække sit medlemsforslag tilbage. 
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15.  Medlemsforslag - om mødeafvikling (2011-128120) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til medlemsforslag om mødeafvikling fra Linda Christensen  

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Det foreslås, 

1. at Lokaludvalget beslutter at papirer, der ikke er udsendt sammen med 
indkaldelsen til et Lokaludvalgsmøde, men som alligevel ønskes behandlet på 
et udvalgsmøde skal være udsendt på e-mail senest kl.12 to dage inden mødet 
(nu tirsdagen før mødet). 

2. at Lokaludvalget beslutter at medlemmer der ønsker større ændringer til et 
papir, der er modtaget sammen med indkaldelsen skal ligeledes rundsende dette 
på e-mail senest kl.12 to dage inden mødet (tirsdag). 

3. at Lokaludvalget beslutter at større ændringsforslag til forslag, der er rundsendt 
efterfølgende på e-mail skal fremsendes til sekretariatet senest kl.12 på 
mødedagen 

4. at Lokaludvalget beslutter at mindre ændringsforslag kan fremsættes på selve 
mødet. Sekretariatet medbringer PC og overhead projekter til mødet, så 
ændringsforslag kan indskrives i forslaget inden afstemning om dette. 

5. at Lokaludvalget beslutter at disse regler kun fraviges når der er enighed i 
Lokaludvalget eller hvor en uopsættelig sag er indkommet efter udsendelse af 
dagsordenen 

                                                                   (Medlemsforslag fra Linda Christensen) 

 

FORSLAG 

Papirer, der ikke er udsendt sammen med indkaldelsen til et Lokaludvalgsmøde, men som alligevel 
ønskes behandlet på et udvalgsmøde skal være udsendt på e-mail senest kl.12to dage inden mødet 
(nu svarende til tirsdagen før mødet).  

Medlemmer der ønsker større ændringer til et papir, der er modtaget sammen med indkaldelsen skal 
ligeledes rundsende dette på e-mail senest kl.12 to dage før mødet (tirsdag).  

Større ændringsforslag til forslag, der er rundsendt efterfølgende på e-mail skal fremsendes til 
sekretariatet senest kl.12 på mødedagen  

Mindre ændringsforslag kan fremsættes på selve mødet. Sekretariatet medbringer PC og overhead 
projekter til mødet, så ændringsforslag kan indskrives i forslaget inden afstemning om dette.  
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Disse regler kan kun fraviges når der er enighed i Lokaludvalget eller hvor en uopsættelig sag er 
indkommet efter udsendelse af dagsordenen.  

BEGRUNDELSE 

Det er uacceptabelt, at der gang på gang foreligger papirer på mødet, som kunne have været udsendt 
i ordentlig tid før mødet. Specielt er det uacceptabelt, at medlemmer, der ønsker ændringer til disse 
forslag, afskæres herfra, fordi forsamlingen ikke kan overskue også at tage stilling til 
ændringsforslag. Sådanne forslag får karakter af ren manipulation. 

 

Omvendt er det meget ufleksibelt ikke at kunne behandle mindre ændringer på mødet. Det fremsatte 
forslag i punkt 4 skulle gerne kunne tilgodese hensynet til de deltagere, der har svært ved at 
overskue ændringsforslag, der kun præsenteres mundtligt.  

 

Ligeledes kan det anvendes i situationer, hvor der på mødet vedtages ændringer i skrivelser, hvor 
disse giver anledning til redaktionelle eller indholdsmæssige ændringer i andre dele af skrivelsen. 
Det seneste år har fremvist adskillige eksempler på, at der har været behov herfor uden at det har 
været muligt at gennemføre dette. Dette var senest tilfældet med Lokalplanen for Borgervænget II, 
hvor Lokaludvalget er til grin i forvaltningen, pga. af en indsigelse, der forholdt sig til de dele af 
skrivelsen, der var blevet fjernet.  

 

 

 

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 19.09.2011 
 
  
Lokaludvalget besluttede at udskyde behandllingen af 1.-3. + 5 at. punkt. 
4. at - Lokaludvalget besluttede, at sekretariatet fremover medbringer PC og projektor til 
lokaludvalgsmøderne, så ændringsforslag kan indskrives i forslag inden afstemning. 
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16.  Eventuelt (2011-124552) 
 
 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 19.09.2011 
 
 
 
 


