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1.  Borgernes 20 minutter (2011-73816) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

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

 

 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 09.06.2011 
 
  
1. Lokaludvalget modtog ingen spørgsmål eller forslag fra borgerne 
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2.  Godkendelse af dagsorden (2011-73812) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.  

 

 

LØSNING 

Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet. 

 

 

Mødet sluttede kl. 21.51 

 

 

Fraværende med afbud: 

Rita Sørensen, suppleant Mette Annelie Rasmussen deltog 

Dan Pedersen, Hans Bay, Peter Bennedsen, Inger Margrethe Christensen, Jan Gebhardt, Jan Due og 
Luise Søe 

 

Fraværende uden afbud: 

Magdalena Szymanski, Simon Simonsen og Finn Ankerstjerne 

 

Fraværende indtil kl. 19.16 under pkt. 2: Lartey Lawson 

Fraværende fra kl. 21.16-21.25 under pkt. 10-11: Juda Feldman 

 
BILAG 
Vedr. inhabilitet 
Følgende medlemsforslag bedes optaget på dagsordenen for Østerbro Lokaludvalgs møde den 9.doc 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 09.06.2011 
 
 1. Lokaludvalgt godkendte dagsorden med optagelse af puljeansøgning "Sommerlege i 
Fælledparken" på baggrund af ændrede forudsætninger i beslutningsgrundlaget. Puljeansøgningen 
behandles som en 3. ansøgning under pkt. 4 behandling af puljeansøgninger. 
 
 
Genoptagelse af puljeansøgning "Skt. Hans ved Svanemøllestranden" på baggrund af tvivl om 
inhabilitet ved stemmeafgivningen på forrige møde den 26. maj 2011. følge udtalelse fra 
Økonomiforvaltningen af 9. juni 2011, skal en sag behandles på ny, hvis der foreligger retlige 
mangler. Retlige mangler kan f.eks. være inhabilitet, at en af de tilstedeværende har afgivet stemme 
uden at være stemmeberettiget eller at det kan dokumenteres, at stemmeafgivningen har været optalt 
forkert på en måde der kan få betydning for sagens udfald. På baggrund af indkomne oplysninger 
har Økonomiforvaltningen vurderet, at medlemmer af Østerbro Lokaludvalg, der samtidig er 
medlemmer af Østerbro Lokalråd og/eller Ryvang Lokalråd, måtte vurderes at være inhabile i 
behandling af ansøgningen fra Strandgruppen om Skt. Hans ved Svanemøllestranden. På dette 
grundlag finder Økonomiforvaltningen, at ansøgningen skal sættes på dagsordenen for aftenens 
møde, og at det ikke skal sættes til afstemning, om sagen skal sættes på dagsordenen. 
 
Behandlingen af ansøgningen blev derfor tilføjet til dagsordenens punkt 4. 
 
Som følge heraf bortfaldt stillingtagen til medlemsforslag om genoptagelse af puljeansøgning fra 
Ernst Reimann. 
 
 
2. Inger-Marie Dyrholm anmodede om indkaldelse af ekstra-ordinært møde til behandling af 
eventuelt ikke afsluttede puljeansøgninger fra dette møde. Spørgsmålet blev henvist til nærmere 
afklaring i tilknytning til punkt 4 på dagsordenen, behandling af puljeansøgninger. 
 
 
Protokolbemærkninger fra Mikkel Søndergaard, Inger-Marie Dyrholm og Linda Christensen: 
  
Mikkel Søndergaard, Inger-Marie Dyrholm og Linda Christensen ønskede ført til protokols at 
formanden trods modsigelse, under godkendelse af dagsordenen, satte et nyt punkt på dagsordenen 
vedrørende fornyet behandling af puljeansøgning fra Strandgruppen. Vi anerkender behovet for en 
ny behandling af en puljeansøgning, hvis der har været fejl i behandling af punktet, og det samtidig 
har haft indflydelse på afstemningsresultatet. I så fald bør det sendes ud som et punkt på den 
skriftlige dagsorden til mødet. I dette tilfælde var det ikke afklaret om der overhovedet er sket fejl 
og om en evt. fejl har haft betydning for afstemningsresultatet. Vi modsatte os derfor at tilføje 
dagsordenspunktet under godkendelse af dagsordenen. Vi henviser til, at der skal være enighed i 
udvalget om at tilføje et dagsordenspunkt, under godkendelse af dagsordenen der ikke er 
indkommet som et rettidigt forslag. 
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Derudover føres til protokols at de 3 ikke kunne anerkende, at medlemmerne af Østerbro Lokalråd 
var inhabile ved behandlingen af sager vedrørende Strandgruppen. De 3 kunne heller ikke tiltræde 
de argumenter, der blev fremført mundtligt om, at nære familiemedlemmer til et medlem af 
Strandgruppen eller Østerbro Lokalråd er inhabile i sager vedr. Strandgruppen henholdsvis Østerbro 
Lokalråd, eller at man fordi man er i familie med en fra Lokalrådet, så er man inhabil ved 
behandling af sager vedrørende Strandgruppen. 
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3.  Formandens meddelelser (2011-73813) 
 

1. Ny foreningsguidekoordinator på Østerbro 

Siv Behrendt- Møller stopper som foreningsguidekoordinator på Østerbro pr. 1.7.2011. Dansk 
Flygtningehjælp har ansat Kathrine Wichmann som ny foreningsguidekoordinator. Kathrine har 
tidligere været praktikant i Integration og fritid i KFF og frivillig foreningsguide på Østerbro. 
Hun vil få arbejdsplads sammen med områdeløft Skt. Kjelds kvarter på Vennemindevej 39, 
2100 Ø. 

 

2. Svar på lokaludvalgets henvendelse om ensretning af Faksegade 

Østerbro Lokaludvalg har fået svar fra Teknik og Miljøforvaltningen på sin henvendelse 
vedrørende ensretning af Faksegade. Lokaludvalget foreslog en alternativ løsning med 
skråparkering og cykling i begge retninger, men dette har ifølge forvaltningen ikke vist sig 
mulig. Derfor trækker man nu forslaget om ændringer tilbage, således at den nuværende 
ensretning fastholdes uden modkørende cykelsti. Den fulde ordlyd af svaret kan rekvireres i 
sekretariatet og er i øvrigt sendt pr. e-mail til Fagudvalget for Teknik og Miljø. 

 

3. Ansøgning om midler til aktiviteter under VM i landevejscykling 

Østerbro Lokaludvalg har ansøgt om og modtaget 25.000 kr. fra Teknik og Miljøforvaltningen 
til gennemførsel af lokale cykelaktiviteter i forbindelse med VM i landevejscykling der afholdes 
i september 2011 i København. Ansøgning vedlagt som bilag. 

 

4. Økonomistatus 

Formandskabet vil frem til et kommende møde i Østerbro Lokaludvalg gøre nærmere status 
over forventet forbrug på bevillingerne til egne projekter. Bilag vedlagt 

 

5. Invitationer til Østerbro Lokaludvalgs medlemmer 

Østerbro Lokaludvalg er inviteret til Kickoff for Vidensbydel Nørre Campus tirsdag den 14. juni 
2011 kl. 12.00-15.00 i Lundbeckfond Auditoriet, Biocenter, Københavns Universitet, Ole 
Maaløes vej 5  

Københavns Kommune inviterer til Bland dig i byen tirsdag den 21. juni 2011 kl. 13.00-17.00 
om København som mangfoldig og inkluderende storby i Europa. Tilmelding kan ske på 
thor.ridderhaugen@bif.kk.dk 

mailto:thor.ridderhaugen@bif.kk.dk
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Miljøpunkt Østerbro inviterer lokaludvalgsmedlemmer til afslutningsreception på projekt 
2100.nu tirsdag den 14. juni 2011 kl. 15.00-18.00 i Pakhus 11, Dampfærgevej 2, 2100 Kbh. Ø 

Østerbro Lokaludvalg er inviteret til fernisering den 16. juni 2011 kl. 16-18, af et gavlmaleri i 
Østbanegade 165, som lokaludvalget har støttet gennem Østerbropuljen. 

 

6. Østerbro Lokaludvalg arrangerede en velbesøgt seniorweekend 
Der blev målt lungefunktion og blodtryk, spist og lyttet til foredrag, da 800 seniorer mødte op til 
sundhedsweekend i Fælledparken den 28. og 29. maj 2011. Med 800 fremmødte må man 
sige, arrangementet blev en stor succes. Indimellem blev der også tid til at svinge ballerne med 
Line Dance og stemningsfulde jazztoner, blandt andet af legendariske Nulle, der efterhånden 
selv for længst er blevet senior. 
 
7. Netværksfest for unge fra Østerbros skoler 
Østerbro Lokaludvalg afholdt den 19. maj 2011 en netværksfest for Østerbros børn og unge. 
160 unge mødtes til dans, sodavand og chips, for at lære hinanden at kende, på tværs af 
bydelens skoler.  

 
 
BILAG 
Ansøgning om lokale cykelaktiviteter 
oversigt over forbrug egne projekter.xls 
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4.  Behandling af puljeansøgninger (2011-75769) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til to ansøgninger om puljemidler fra Østerbropuljen, der 
ikke kunne behandles i mødet den 26. maj 2011. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget tager stilling til ansøgningen 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

2. at Lokaludvalget imødekommer ansøgningen med 62.830 kr. i 2011- 
puljemidler 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til to ansøgninger om puljemidler fra Østerbropuljen, der 
ikke kunne behandles i mødet den 26. maj 2011. 

 

LØSNING 

Guidede Miljøture 

56.126,40 kr. til afholdelse af 4 forskellige guidede udflugter på Østerbro med temaet natur, kultur, 
miljø og bæredygtighed. 

Grundet stemmelighed er der til denne ansøgning en delt indstilling: 

at projektet støttes med56.126,40 kr., da det vurderes at der er stor interesse omkring udflugterne 
og et spændende fokus på miljø og bæredygtighed på de planlagte ture. 

At projektet afvises da udgifterne til administrationsdelen og markedsføring vurderes at være for 
høj i forhold til de 4 guidede miljøture. 

 

”Sommerunderholdning” af Østerbro Lokalråd 

70.110 kr. til afholdelse af sommerunderholdning med forskellig musik og overrækning af årets 
kulturbuket. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes med 62.830, da projektet 
vurderes at være bydelsrettet og velbesøgt. Dog ønskes der ikke at yde støtte til budgetposterne til 
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administrationsudgifter, da dette vurderes at være en intern driftsudgift og må anses som egen 
medfinansiering af projektet. 

 

ØKONOMI 

 
Puljemidler 2011     
 Budget Reelt disponeret 
Østerbropuljen/egne projekter 3.096.000 kr. 2.643.401 kr. 
Miljøpunkt    450.000 kr.    450.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 3.893.401 kr. 

Resterende til disposition 452.599 kr. 
 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet meddeler ansøgerne lokaludvalgets beslutning og varetager den videre sagsbehandling. 

 

Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 09.06.2011 
  
1. Da medlemmer af Østerbro Lokalråd havde erklæret sig inhabile i behandlingen, var 
Lokaludvalget med det aktuelle fremmøde ikke beslutningsdygtigt. 
 
2. Da medlemmer af Østerbro Lokalråd havde erklæret sig inhabile i behandlingen, var 
Lokaludvalget med det aktuelle fremmøde ikke beslutningsdygtigt. 
 
Lokaludvalget tiltrådte at der iværksættes e-mail afstemning om de puljeansøgninger, hvor 
lokaludvalget ud fra det aktuelle fremmøde og de afgivne inhabilitetserklæringer ikke var 
beslutningsdygtigt. 
 
3. Østerbro Lokaludvalg stemte om godkendelse af ændringer i "Sommerlegedage i Fælledparken": 
For: 8 stemmer                     Imod: 0 stemmer                 Undlod: 5 stemmer 
Lokaludvalget godkendte ændringer til "Sommerlege i Fælledparken" 
 
4. På baggrund af tvivlsspørgsmål om hvorvidt der var tale om inhabilitet i behandling af 
puljeansøgningen "Skt. Hans ved Svanemøllestranden" den 26. maj 2011 og hvorvidt denne 
inhabilitet ville gøre sig gældende på aftenens møde og medføre, at lokaludvalget ikke var 
beslutningsdygtigt, blev ansøgningen ikke behandlet. Det blev vurderet, at en eventuel e-mail 
afstemning ville forudsætte en nærmere afklaring af inhabilitetsspørgsmålet..   
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5.  Høring - Cykelstrategi 2011-25 (2011-73805) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget Københavns Cykelstrategi 2011-25 ”Fra god til verdens 
bedste” i høring. Der er frist for indsendelse af kommentarer den 1. august 2011. 

Cykelstrategien er et bud på, hvordan København kan nå målsætningen om at blive verdens bedste 
cykelby ved at bl.a. halvdelen af alle bolig-arbejdsstedsture foregår på cykel. Strategien bygger på 
en solid faglig viden, der dokumenteres i indledningen. 

Cykelområdet er kendetegnet ved at bestå af et stort antal mindre projekter. For at undgå en strategi 
der drukner i detaljer og specifikke projekter, er der i stedet valgt en form med fokus på en mere 
overordnet beskrivelse af tre overordnede temaer, som er af afgørende betydning for, hvor mange 
københavnere der cykler, og hvor godt det er at cykle i København. Disse tre temaer er: Rejsetid, 
komfort og tryghed. 

Desværre savnes mange af de konkrete tiltag, der skal realisere planens mange gode intentioner.  

 

LØSNING 

Fagudvalget ser meget positivt på det overordnede perspektiv i cykelstrategien om at få flere til at 
cykle mere og samtidig bruge cykling til at skabe rum i byen for mere livskvalitet.  

I høringssvaret peges på en række konkrete tiltag, der er nødvendige for at fremme cykling set med 
udgangspunkt i Østerbro. Det drejer sig bl.a. om et bedre Cykel A-net fra Østerbro gennem 
København Nord Vest og opprioritering af Strandboulvarden til en del af nettet. Der pege på at der 
skal gøres noget ved Ndr. Frihavnsgade samt at cykling mod ensretning skal etableres hurtigst 
muligt i samarbejde med politiet. 

Der udsendes et foreløbigt udkast. Det endelige forslag eftersendes, når det har været forelagt FTM 
i weekenden. 

 

ØKONOMI 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg.  
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VIDERE PROCES 

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

 
 
BILAG 
Udtalelse - Cykelstrategi 2011-25 
 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 09.06.2011 
 
  
1. Østerbro Lokaludvalg godkendte udkast til høringssvar på cykelstrategi 2011-25, og 
bemyndigede Linda Christensen til at indarbejde de rettelser der blev foreslået på mødet.  
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6.  Høring om lokalplanforslag for 4 metrostationer (2011-73804) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget lokalplanforslag for følgende 4 metrostationer på 
Metrocityringen – Østerport st., Trianglen, Vibenshus Runddel og Poul Henningsens Plads. Der er 
frist for indsendelse af kommentarer den 10. juni 2011.  

Lokalplanforslagene skal muliggøre reetableringen af pladsdannelserne oven på de kommende 
metrostationer for Metrocityringen.  

 

LØSNING 

Fagudvalget har i flere omgange været i dialog med Metroselskabet om indretning af forpladserne 
til Cityringens stationer. Fagudvalget har en række synspunkter og indvendinger imod indretningen 
af flere af forpladserne, men ingen af argumenterne synes at være blevet medtaget i foreliggende 
forslag. Derfor foreslås det igen at fremføre synspunkterne. 

 

Vibenshus Runddel 

- Der bør ses på den øgede cykeltrafik der vil komme ad Øster Allé, og sikre at cyklisterne, når de 
skyder genvej over Øster Allés forlængelse ved det nye klubhus ikke generer brugen af 
opholdsarealerne ved denne. 

- Fælledparken bør skærmes mod metrostationen. Forpladsen skal i stedet åbne ud mod Jagtvej. 

 

P.H Plads 

- Der bør henstilles til at den planlagte cykelparkering langs Jagtvej fjernes, da det er 
uhensigtsmæssigt at parkerede cykler skal stå, hvor buspassagerer står og venter på bussen.  

- Bedre passage af Jagvej over for stationen og flytning af busstoppesteder hen til stationen 
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Trianglen 

- Lokaludvalget har igennem trafikstrategiarbejdet fået udarbejdet et dispositionsforslag for 
Trianglen. Det bør derfor foreslås, at Metroselskabet og lokalduvalget i samarbejde finder en 
løsning for indretning af pladsen.  

- Den dobbelte trærække med cykelparkering under synes for dominerende og foreslås fjernet eller 
maksimalt etableret som én trærække  

 

Østerport  

- Der bør i stedet for de mange cykelstativer rundt omkring i nabogaderne, som det er tvivlsomt vil 
blive brugt indrettes en cykelkælder til cykler. 

 

ØKONOMI 

Indstillingen 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 vedr. lokalplanforslag for metrostationspladser 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 09.06.2011 
 
  
1. Østerbro Lokaludvalg stemte om ændringsforslag til høringssvar om lokalplanforslag for 4 
metrostationer: 
For: 3 stemmer                  Imod: 6 stemmer                 Undlod: 4 stemmer 
 
Lokaludvalget vedtog udkast til høringssvar om lokalplanforslag for 4 metrostationer 
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7.  Kulturnat 2011 (2011-68642) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

 

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fagudvalget for kultur og fritid 
indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget bevilget 70.000 kr. i 2011-puljemidler til deltagelse i 
Kulturnatten 2011. 

2. at Lokaludvalget bemyndiger fagudvalget for kultur og fritid at fastlægge det 
endelige program ud fra de i løsningen beskrevne principper. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har gennem de seneste 3 år deltaget aktivt i Kulturnatten med et arrangement 
på Østerbro, da det har vist sig at være en god mulighed for at komme i kontakt med østerbroerne 
og samtidig skabe liv i byrummet. 

I 2010 deltog ca. 300 i arrangementet på Sankt Jakobs Plads. 

 

LØSNING 

Fagudvalget for kultur og fritid anbefaler, at Østerbro Lokaludvalg deltager i Kulturnatten med et 
arrangement på Sankt Jakobs Plads. Denne placering har flere fordele. Pladsen er på vejen til andre 
aktiviteter, og gør at de, som er på vej ind eller ud af byen, kan få lyst til at stoppe op og deltage i 
arrangementet. Desuden er det gratis at bruge pladsen.  

Det anbefales, at størrelsesordenen på arrangementet holdes på samme niveau, som de to 
foregående år, dog at åbningstiden indskrænkes til kl. 22, da sidste års arrangement viste, at der var 
meget få mennesker mellem kl. 22 og 23. 

Det er tanken at arrangementet primært skal henvende sig til østerbroere, med aktiviteter både for 
børn og voksne.  

Deltagelsen i kulturnatten skal både hjælpe til at skabe synlighed omkring lokaludvalgets arbejde i 
bydelen, men samtidig også skabe liv i bydelen på Kulturnatten. Det er tanken, at lokaludvalget 
kunne bruge Kulturnatten som platform til at præsentere aktuelle projekter, og evt. komme i dialog 
med de deltagende Østerbroere. Der kunne derved også skabes opmærksomhed omkring 
fagudvalgsarbejdet i Østerbro Lokaludvalg. 
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Principper for Kulturnatsprogram 

- Arrangementet skal være åbent fra kl. 17-22. 

- Foregå på Sankt Jakobs Plads 

- Underholdning/musik 

- Forplejning fx kaffe, kakao og muffins el. lign. 

- Aktivitet for børn 

- Præsentation af lokaludvalgets arbejde 

 

Der er tilmelding til Kulturnatten den 10. juni 

 

ØKONOMI 

 

Budget Kulturnat 2011  
Annoncering (2x ½-sides annoncer)+ 
plakater 

20.000 kr.  

Underholdning 20.000 kr. 
Børneaktivitet   7.000 kr. 
Forplejning 10.000 kr. 
Deltagergebyr til Kulturnatten   2.000 kr. 
Borde/stole/telt   7.000 kr. 
Lys/lyd   3.000 kr. 
Uforudset   1.000 kr. 
I alt 70.000 kr. 
 
 
Puljemidler 2011      
 Budget Reelt disponeret 
Østerbropuljen/egne projekter 3.096.000 kr. 2.643.401 kr. 
Miljøpunkt    450.000 kr.    450.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 3.893.401 kr. 

Resterende til disposition 452.599 kr. 
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VIDERE PROCES 

Såfremt indstillingen imødekommes forestår sekretariatet den videre sagsbehandling i samråd med 
fagudvalgets for kultur og fritid. 

 

 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 09.06.2011 
 
  
1. Østerbro Lokaludvalg besluttede at bevilge 70.000 kr. i 2011-puljemidler til deltagelse i 
Kulturnatten 2011. 
 
2. Østerbro Lokaludvalg besluttede at bemyndige fagudvalget for kultur og fritid til at fastlægge det 
endelige program, ud fra de i løsningsafsnittet beskrevne principper. 
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8.  Frivillighedsdag 2011 (2011-75474) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for social og sundhed indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget bevilger 40.000 kr. af 2011-puljemidler til markering af 
Frivillighedsdagen 2011. 

2. at Lokaludvalget bemyndiger fagudvalget for social og sundhed til at 
færdiggøre programmet for dagen.  

 

PROBLEMSTILLING 

EU har erklæret 2011 for frivillighedsår. Københavns Borgerrepræsentation har i den forbindelse 
besluttet, at København skal være med til at markere frivillighed. Derfor er der udnævnt en 
frivillighedsdag, som falder sammen med den nationale frivillighedsdag ”Frivillig Fredag” den 30. 
september. Københavns Borgerrepræsentation opfordrer derfor kommunale institutioner, 
foreninger, frivillighedscentre m.v. at markere dagen og være med til at sætte fokus på frivillighed. 

 

 

LØSNING 

Fagudvalget for social og sundhed foreslår, at Østerbro Lokaludvalg deltager i markeringen af 
Frivillighedsdagen den 30. september 2011, så der sættes fokus på frivilligheden på Østerbro. 

Der afholdes et arrangementet på Frivillighedsdagen 30. september (eftermiddag) på Sankt Jakobs 
Plads, som skal fejre, værdsætte og anerkende alle de, der arbejder frivilligt. Ideen er, at sætte det 
frivillige arbejde i fokus. Alle i lokaludvalgets foreningsdatabase inviteres til f.eks. kaffe og kage. 
Samtidigt skal arrangementet også være åbent, så alle andre også kan komme, og få info og en snak 
med andre og forhåbentlig blive interesseret i frivilligt arbejde. 
 
Det foreslås at arrangementet planlægges og faciliteres af en ekstern part i samråd med fagudvalget 
og tovholderne. 
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ØKONOMI 

Budget 
Forplejning  5.000 

Musik 10.000 

Kaffevogn  5.000 

Børneunderholdning  5.000 

Annoncering/ PR  7.000 

Scene, lyd, strøm  6.000 

Uforudsete udgifter  2.000 

I alt 40.000 

 

Puljemidler 2011      
 Budget Reelt disponeret 
Østerbropuljen/egne projekter 3.096.000 kr. 2.643.401 kr. 
Miljøpunkt    450.000 kr.    450.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 3.893.401 kr. 

Resterende til disposition 452.599 kr. 
 

VIDERE PROCES 

Såfremt indstillingen imødekommes udarbejder fagudvalget for social og sundhed et program for 
frivillighedsdagen.  

 
 
BILAG 
Projektskema Frivillighedsdag.doc 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 09.06.2011 
 
 1. Østerbro Lokaludvalg stemte om bevilling af 40.000 kr. i 2011-pujemdiler til markering af 
Frivillighedsdagen 2011. 
For: 5 stemmer                     Imod: 8 stemmer                Undlod: 0 stemmer 
 
Østerbro Lokaludvalg besluttede ikke at bevilge 40.000 kr. til Frivillighedsdagen 2011  
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9.  Medlemsforslag -Tryk af folder til trafikstrategi (2011-76424) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Det foreslås, 

1. at Lokaludvalget bevilger 16.000 kr. af 2011-puljemidler til tryk og opsætning 
af 2 foldere til videreformidling af trafikstrategiarbejdet. 

(Medlemsforslag Linda Christensen)  

 

FORSLAG OG MOTIVATION 

Det foreslås at lokaludvalget bevilger puljemidler til tryk og opsætning af to foldere til brug for 
trafikstrategiarbejdet. For at få realiseret trafikstrategiprojektet i Teknik- og Miljøudvalget i den 
kommende budgetforhandling, er det vigtigt at have en folder, som kan præsentere projektet for 
politikerne på en fængende og overskuelig måde. 

Den ene folder skal omhandle projektet for ydre Østerbrogade  

Den anden folder skal visualisere projektet for Trianglen. 

 

Budget: 

Trykning og foldning af foldere i 400 eksemplarer x 2:10.000 kr. 

Opsætning af 2 foldere    6.000 kr. 

I alt     16.000 kr. 

 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 09.06.2011 
 
 Østerbro Lokaludvalg stemte om bevilling af 16.000 kr. i 2011-puljemidler til tryk og opsætning af 
foldere til videreformidling af trafikstrategiarbejdet: 
For: 10 stemmer                Imod: 1 stemme            Undlod: 2 stemmer 
 
Østerbro Lokaludvalg besluttede at bevilge 16.000 kr. i 2011-puljemidler til tryk og opsætning af 
foldere til videreformidling af trafikstrategiarbejdet. 
 
Protokolbemærkning: Jørgen Eckmann bad om at få ført til protokols, at han undlader at stemme i 
protest mod at der kommer nye ting på bordet under mødet, som ikke er sendt ud med dagsordenen. 
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10.  Arbejdsplan for Østerbro Lokaludvalg - midtvejs evaluering (2011-75004) 
Østerbro Lokaludvalg skal følge op på fagudvalgenes arbejde med årsplaner og 
projektprioriteringer med en midtvejsevaluering 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget tager justeringer af arbejdsplanen til efterretning 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg skal følge op på fagudvalgenes arbejde med årsplaner og 
projektprioriteringer med en midtvejsevaluering, jf. lokaludvalgets beslutning i ordinært møde 10. 
februar 2011: 

1. Lokaludvalget godkendte arbejdsplan for Østerbro Lokaludvalg, som udgangspunkt for 
lokaludvalgets videre arbejde 
 
2. Lokaludvalget besluttede at foretage en midtvejs evaluering af arbejdsplan for Østerbro 
Lokaludvalg på ordinært møde den 9. juni 2011 
 

LØSNING 
I forlængelse af diskussionerne på fremtidsseminaret har lokaludvalgets 4 fagudvalg udarbejdet en 
arbejdsplan, med en kort beskrivelse af hver af deres 
arbejdsområde, herunder hvad fagudvalget særligt ønsker at fokusere på. 
 
Fagudvalgene har drøftet og besluttet hvad de vil beskæftige sig med af områder, hvilke 
arbejdsopgaver de skal varetage, fokusområder og succeskriterier for fagudvalgets arbejde. 
Arbejdsplanerne blev vedtaget på ordinært møde i Østerbro Lokaludvalg 10. februar 2011. 
 
Fagudvalgsformændene er blevet bedt om at opdatere arbejdsplanen til brug for lokaludvalgets 
midtvejsevaluering. 
 
 
VIDERE PROCES 

Fagudvalgene arbejder videre med de konkrete aktiviteter og målsætninger indenfor de enkelte 
prioritetsområder.  
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BILAG 
Arbejdsplan børn og unge_090611 
Arbejdsplan kultur og fritid maj 2011 
Arbejdsplan social og sundhed 
Arbejdsplan teknik og miljø_090511 
Arbejdsplan Østerbro Lokaludvalg_090611 
Procedurer for behandling af høringer 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 09.06.2011 
 
  
Østerbro Lokaludvalg tog justeringer af arbejdsplanen til efterretning. 
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11.  Eventuelt (2011-73818) 
 
 
 


