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7.  Høring om nyt koncept for bydelsplanlægning (2011-154557) 
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1.  Borgernes 20 minutter (2011-154651) 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. 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 10.11.2011 

 

  

1. Lokaludvalget modtog ingen spørgsmål eller forslag fra borgerne 
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2.  Godkendelse af dagsorden (2011-154659) 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Formanden indstiller til Østerbro 

Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.  

 

Mødet sluttede kl.: 21.56 

 

 

Fravær med afbud: Ernst Reimann Rasmussen, Peter Bennedsen, Hans Bay og Ole Meilby 

Fravær uden afbud: Magdalena Szymanski 

 

 

Fravær til kl. 19.17 midt pkt. 3: Yvonne Svendsen og Linda Christensen 

Fravær fra kl. 21.07 start pkt. 7: Annette Engell 

Fravær i pkt. 8: Torben Adelborg-Beck 

Fravær fra kl. 21.49 midt pkt. 11: Linda Christensen 

 

 

 

 

Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.11.2011 

 

  

1. Lokaludvalget godkendte dagsorden, med den ændring at pkt. 9 om valg af formand for 

fagudvalget for børn og unge flyttes op på dagsordenen, til umiddelbart efter pausen kl. ca. 20.00. 

  



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 

 

 

 

 
PROTOKOL … fortsat 

 
for mødet den 10.11.2011 

 

 3 

3.  Formandens meddelelser (2011-154675) 

 

1. Nye medlemmer af lokaludvalget 

Østerbro Lokaludvalg byder velkommen til nyt medlem Ole Meilby, der trådte ind i lokaludvalget 

pr. 6. oktober 2011 og repræsenter børn og unge området. Vi byder også velkommen til Bjarne 

Henning Larsen der indtrådte pr. 13. oktober og repræsenterer kultur og fritidsområdet. 

På suppleant området er Steen Jeppson indtrådt som ny 1. suppleant og Annelise Kops som ny 2. 

suppleant for området social/ældre/sundhed/integration 3 (for medlem Yvonne Svendsen) pr. 13. 

oktober 2011. 

 

 

2. Status for suppleanter til Østerbro Lokaludvalg 

Der arbejdes fortsat på at få suppleantlisten fyldt helt ud. De medlemmer, der ikke selv har 

mulighed for at pege på egnede kandidater, er blevet rådgivet om, at de kan kontakte de andre 

repræsentanter, der er valgt inden for samme interesseområde, med henblik på i fællesskab at 

komme med indstillinger. Formålet er dels at mindske risikoen for ikke at være beslutningsdygtige i 

tilfælde af sygdom og/eller inhabilitet og dels at knytte flere aktive til lokaludvalgets arbejde og få 

udbygget vores netværk i bydelen yderligere. Der arbejdes i øjeblikket med en frist for indmeldelse 

af suppleanter til torsdag den 10. november 2011. Suppleanter meldes ind til sekretariatet pr. mail 

med angivelse af navn, adresse, tlf.nr. og e-mail, samt hvilken forening suppleanten repræsenterer. 

 

 

3. Ny repræsentant til områdefornyelse Skt. Kjelds kvarter 

I forbindelse med Lartey Lawsons udtræden af Østerbro Lokaludvalg, indtræder en af de valgte 

suppleanter som ny repræsentant i styregruppen for områdefornyelse Skt. Kjelds kvarter. Efter 

drøftelse med suppleanterne er der enighed om at Juda Feldman indtræder som nyt medlem, mens 

Rita Sørensen fortsat vil være suppleant jf. Østerbro Lokaludvalgs beslutning på mødet den 9. 

november 2010. 

 

 

4. Forslag til datoer for weekendseminar 

Østerbro Lokaludvalg skal i 2012 lave bydelsplan med processtart fra 1. marts 2012, og i den 

forbindelse finder formandskabet det hensigtsmæssigt at afholde et weekend seminar for alle 

lokaludvalgets medlemmer. Lokaludvalget skal på et kommende møde tage stilling til hvorvidt der 

ønskes et sådan seminar og det mere konkrete indhold heri, men for at sikre deltagelse fra flest 

muligt ønskes et fingerpeg om interesse og mulige datoer, da weekender i februar kan risikere at 

løbe sammen med vinterferieplaner. 

Der sigtes i øjeblikket på afholdelse i weekenden den 25.-26. februar 2012, men der vil til 

lokaludvalgsmødet blive rundsendt en seddel med afkrydsningsmuligheder for både de 2 sidste 

weekender i februar (18.-19. og 25.-26.) og den første weekend i marts (3.-4.) 2012 
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5. Evaluering Kulturnat 

Den 14. oktober 2011 afholdt lokaludvalget et arrangement på Sankt Jakobs Plads i anledning af 

Kulturnatten. Skriftlig evaluering er vedlagt som bilag. 

 

6. Status for puljemidler 

De pr. 19. september 2011 bevilgede 14.000 kr. til ”Fælles kordag for skoler” tilbageføres til 

Østerbropuljen, da projektet ikke kan nå at blive afviklet i 2011. Projektet søges overført til 2012 og 

behandles på decembermødet sammen med budget for puljemidler 2012. 

 

Der er pr. 1. november 2011 forbrugt i alt 58.190, 48 kr. af Borgerinddragelsespuljen. Siden sidste 

lokaludvalgsmøde er der forbrugt 14.147,08 kr. til hhv. hosting af Østerbrobasen, flytning af pylon 

med trafikstrategimateriale fra Carl Nielsens Allé til Sankt Jakobs Plads samt annonce i uge 40 og 

41. 

 

Økonomistatus for 2011-puljemidler er vedlagt som bilag 

 

 

7. Ombygning af krydset Tuborgvej/Strandvejen 

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud har meddelt, at krydset 

Tuborgvejvej/Strandvejen ombygges til december 2011. Ombygningen skyldes at der ikke er 

tilstrækkelig plads og kapacitet til afvikling af den kommende tunge trafik til og fra og fra arbejdet 

med Metrocityringen og Nordhavnsvej. Arbejdet udføres i perioden 1. december 2011 til 1. marts 

2012. Tegninger kan rekvireres i sekretariatet. 

 

 

8. Mundtlig orientering fra det seneste mødeforum 

 

 

9. Invitationer 

Østerbro Lokaludvalg er inviteret til seminar om det pengeløse partnerskab, fredag den 25. 

november kl. 14-17 i Valdemarsgade 12.  Det er DGI Storkøbenhavn, SSB og Settlementets Børne- 

og Ungearbejde der inviterer i anledning af Settlementet Vesterbros 100 års jubilæum. 

 

 

10. Julefrokost 

Lokaludvalget afholder julefrokost for medlemmer og sekretariat i forlængelse af det ordinære 

møde torsdag den 8. december 2011. Det overvejes hvorvidt det i år er muligt at holde julefrokosten 

i andre omgivelser, og om lokaludvalgsmødet i den forbindelse evt. skal starte lidt tidligere end 

sædvanligt. 
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Møde med borgmester Anna Mee Allerslev 

Østerbro Lokaludvalg havde inviteret Borgmester for beskæftigelse og integration, Anna Mee 

Allerslev, til debat i DUI leg og virkes lokaler bag Kildevældsskolen. Det blev en vellykket og godt 

besøgt eftermiddag, hvor både de unge og de ældre kom til orde. 

 

 

11. Planer om at Krudttønden lægges ind under biblioteket  

Orientering om at Kultur og Fritidsforvaltningen har besluttet at lægge Krudttønden ind under 

ledelsen for Øbro-Jagtvej og Østerbro Bibliotek, og at der lægges op til et tæt samarbejde mellem 

disse og Østerbrohuset. 

 

 

 

 

BILAG 

Evaluering Kulturnat 2011 

Puljestatus 

 

 

  

 

  

http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=7084878
http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=7077232
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4.  Foreningsguidekoordinator på Østerbro (2011-154036) 

Østerbro Lokaludvalg tager status for foreningsguiderne på Østerbro til efterretning og beslutter at 

fortsætte bevilling i 2012 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Formanden indstiller til Østerbro 

Lokaludvalg, 

1. At Lokaludvalget tager status fra foreningsguidekoordinator Katrine Wichmann 

til efterretning  

2. At Lokaludvalget bevilger 140.000 kr. i 2012- puljemidler til foreningsguiderne 

på Østerbro i 2012 jf. vedlagte budget 

3. At Lokaludvalget vælger 3-5 personer til en kontaktgruppe for 

foreningsguidekoordinatoren 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg besluttede i 2009, som led i opfølgningen af Østerbro bydelsplan på 

integrations- og børneområdet, at bevilge midler til et projekt, der fokuserer på at sikre fritidstilbud 

for børn i området nord for Jagtvej. 

Med tilslutning fra lokalområdet blev der indgået en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp, 

om ansættelse af en foreningsguidekoordinator på Østerbro.   

 

Østerbro Lokaludvalg har siden valgt at godkende fortsættelse af projektet i 2010 og 2011 og skal 

nu tage stilling til projektets fortsættelse i 2012. 

 

Foreningsguidekoordinator Katrine Wichmann har kontorarbejdsplads hos Områdefornyelsen Skt. 

Kjelds kvarter på Vennemindevej 39, 2100 Kbh. Ø 

 

LØSNING 

Foreningsguiderne er frivilliggrupper under Dansk Flygtningehjælp, som gør en indsats for at 

etniske minoritetsbørn og – unge får bedre muligheder for at gå til en idræts- eller kulturaktivitet i 

deres nærområde. 

Foreningsguiderne understøttes af en lønnet studentermedhjælp, som koordinerer arbejdet i den 

enkelte bydel, en foreningsguidekoordinator, og af Dansk Flygtningehjælp. Projektet har derudover 

en medarbejder i Kultur og Fritidsforvaltningen tilknyttet. 

 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 

 

 

 

 
PROTOKOL … fortsat 

 
for mødet den 10.11.2011 

 

 7 

Østerbro Lokaludvalg har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp, hvori 

Lokaludvalget forpligtede sig til at betale for ansættelsen af foreningsguidekoordinatoren i 2011. 

Skriftlig status er vedhæftet som bilag og foreningsguidekoordinator, Katrine Wichmann, vil 

aflægge status for 2011 på selve lokaludvalgsmødet 

For at kunne gennemføre projektet også i 2012, lægges der op til at Østerbro Lokaludvalg bevilger 

140.000 kr. til fortsættelse af den indgåede samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. 

 

Østerbro Lokaludvalg skal samtidig vælge medlemmer til en kontaktgruppe der kan understøtte 

foreningsguidekoordinatoren og fungere som sparringspartner i forhold til lokaludvalgets 

prioriteter. Det er en fordel for foreningsguiderne at kunne drage nytte af 

lokaludvalgsmedlemmernes store foreningsnetværk og lokalkendskab. 

 

Kontaktgruppen og foreningsguidekoordinatoren aftaler selv hvor ofte, hvor og hvornår der 

afholdes mødes, men det forventes ikke at være mere end 3-4 gange årligt. 

 

ØKONOMI 

Status for 2011 

Østerbro Lokaludvalg bevilgede 150.000 kr. til foreningsguidekoordinator på Østerbro i budgetåret 

2011 på sit ordinære møde den 16. november 2010. 

 
Løn                         107.500  

Frivilligpleje, møder og kontorhold                           7.875  

Opmærksomheds skabende aktiviteter                    26.000 

Løn og aktiviteter i alt                        141.375  

  

Adm. bidrag (6.1 pct)                           8.624  

  

Udgifter i alt                        149.999  

 

 

Budget 2012 Foreningsguidekoordinator 

 

Løn      110.000 

Aktiviteter (arrangementer, frivilligpleje, PR, møder og kontor) 20.841 

Adm. bidrag (7%)       9.159       

Total:      140.000 

 

 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 

 

 

 

 
PROTOKOL … fortsat 

 
for mødet den 10.11.2011 

 

 8 

Østerbro Lokaludvalg har endnu ikke fået oplyst det eksakte beløb for puljemidler i 2012, men 

foreløbig er økonomiforvaltningens budget for Østerbros puljemidler på 3.587.000 mio. kr. når 

lønmidler konverteres fra puljemidler til sekretariatsmidler er indregnet.  

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet fornyer samarbejdsaftalen med Dansk Flygtningehjælp 

 

 

BILAG 

Samarbejde KKF Integration & Fritid og Dansk Flygtingshjælp 

Samarbejdsaftale om foreningsguide Østerbro 2011 

status foreningsguiderne Østerbro 2011 

 

Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.11.2011 

 

  

1. Østerbro Lokaludvalg tog status for 2011 fra foreningsguidekoordinator til efterretning 

 

2. Østerbro Lokaludvalg besluttede at bevilge 140.000 kr. i 2012-puljemidler til foreningsguiderne 

på Østerbro jf. vedlagte budget 

 

3. Østerbro Lokaludvalg valgte Kirsi-Mari Lehtonen, Finn Ankerstjerne og Dan Pedersen til 

kontaktgruppe for foreningsguidekoordinatoren på Østerbro  

  

http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=7078890
http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=7078879
http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=7075210
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9.  Valg af formand for Fagudvalget for børn og unge (2011-154486) 

Østerbro Lokaludvalg skal vælge ny formand for Fagudvalget for børn og unge 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

FormandenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller til Østerbro 

Lokaludvalg, 

1. At Lokaludvalget vælger en formand for Fagudvalget for børn og unge 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg skal vælge en ny formand for Fagudvalget for børn og unge, efter at den 

tidligere formand, Lartey Lawson, er udtrådt af lokaludvalget. 

Fagudvalget for børn og unge arbejder med børn og unges forhold på Østerbro og forsøger at 

fremme lokale tiltag for at styrke børn og unges udvikling, fremme netværk mellem unge og styrke 

integration og identitetsdannelse for børn og unge på tværs i bydelen. Som led heri udarbejder 

fagudvalget hvert år en årsplan. Fagudvalgets årsplan for 2011 er vedhæftet i bilag.  

Fagudvalgets formand har bl.a. til opgave at sørge for forslag til møderække og indkalde 

interesserede lokaludvalgsmedlemmer og evt. andre tilknyttet fagudvalget til møderne (sekretariatet 

har en mailingliste). Møderne kan afholdes i Østerbro Lokaludvalgs sekretariat, og fagudvalget 

beslutter selv hvor ofte man vil mødes. 

Fagudvalgsformanden deltager også i lokaludvalgets koordinationsudvalg, der består af 

formandskabet og fagudvalgsformændene. Disse mødes ca. en gang pr. kvartal. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg vælger en ny formand for Fagudvalget for børn og unge 

 

BILAG 

Årsplan FBU 

 

 

Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.11.2011 

 

  

1. Lokaludvalget valgte Dan Pedersen uden afstemning 

http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=7082986
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5.  Startredegørelse "Kalkbrænderihavnsgade" (2011-155744) 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fagudvalget for teknik og miljø 

indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar vedr. 

startredegørelse ”Kalbrænderihavnsgade”. 

 

PROBLEMSTILLING 

Tetris A/S Ejendomsudvikling har på vegne af grundejeren, Udviklingsselskabet By og Havn I/S, 

anmodet om at få udarbejdet en lokalplan med henblik på opførelse af et lagerhotel på ejendommen 

beliggende Kalkbrænderihavnsgade 3. Ejendommen er ubebygget og rummer i dag 

parkeringspladser på terræn. Der skal også uarbejdes et ændringsforslag i forhold til kommuneplan 

2009, som vil muliggøre indretning af serviceerhverv i lokalplanområdet. 

Forslaget til den nye bebyggelse er en bygning placeret midt på den kileformede grund og består af 

en 23 m høj bygning, som skal rumme ekspeditions og lager til opmagasinering af diverse inventar 

og udstyr. Projektet indeholder ca. 5.475 m2 etageareal samt 813 m2 kælder, hvilket svarer til en 

bebyggelsesprocent på godt 268. Lagerhotellet vil rumme op til 750 udlejningsenheder. Der foreslås 

endvidere 11 parkeringspladser på terræn. 

Lokalplanområdet ligger i Indre By bydel og er derfor ikke sendt til Østerbro Lokaludvalg. 

Startredegørelsen er i intern høring indtil den 15. november 2011. 

 

LØSNING 

Fagudvalget for teknik og miljø foreslår, at lokaludvalget kommer med en udtalelse til 

startredegørelsen, da lokalplanområdet grænser op til Østerbro bydel.  

 

 

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. 
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BILAG 

Internt høringsbrev starteredegørelse 

Startredegørelse Kalkbrænderihavnsgade 

Udkast - Høringssvar vedr. startredegørelse Kalbrænderihavnsgade 

 

 

 

 

Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.11.2011 

 

  

1. Østerbro Lokaludvalg stemte om ændringsforslag om anden indledning angående lagerhotel i 

udkast til høringssvar vedr. startredegørelse "Kalkbrænderihavnsgade" 

 

For: 6 stemmer            Imod: 9 stemmer 

Lokaludvalget godkendte ikke ændringsforslag til indledning ang. lagerhotel 

 

2. Lokaludvalget godkendte at første afsnit udgår af fagudvalgets udkast, uden afstemning 

 

3. Lokaludvalget stemte om fagudvalgets udkast til høringssvar uden første afsnit og forslag fra 

Finn Ankerstjerne til høringssvar sidestillet 

 

For fagudvalgets udkast: 12 stemmer                                  Undlader at stemme: 2 stemmer 

For Finn Ankerstjernes udkast: 4 stemmer 

 

3. Lokaludvalget stemte om indsendelse af udkast til høringssvar med den på mødet godkendte 

ændring 

 

For: 12 stemmer                               Imod: 5 stemmer                        Undlod: 1 stemme 

Lokaludvalget godkendte indsendelse af udkast til høringssvar med den på mødet godkendte 

ændring 

 

Finn Ankerstjerne ønskede at indgive sit forslag til høringssvar som mindretalsudtalelse, med den 

ændring at containerhavn ændres til containerterminal. 

  

http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=7099568
http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=7099581
http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=7075899
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6.  Høring Farmaceutisk Højskole (2011-154477) 

Lokaludvalget skal afgive høringssvar til høring om Farmaceutisk Højskole. Fagudvalget for 

Teknik og Miljø har lavet et udkast til høringssvar.  

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. At lokaludvalget meddeler forvaltningen, at der ikke er kommentarer til det 

konkrete materiale vedr. Farmaceutisk Højskole.  

 

PROBLEMSTILLING 

Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet ønsker at opføre en tilbygning til 

Det Farmaceutiske Fakultet i den nordlige del af Universitetsparken på Nørre Campus for at styrke 

fakultetets forsknings- og undervisningsaktiviteter. Det planlagte byggeri er beliggende på Nørre 

Allé i Nørrebro bydel, men grænsende op til Østerbro. 

Byggeriet, ”Pharma Science Center”, får et omfang på ca. 4.700 m2 etageareal samt 860 m2 kælder. 

Bygningen skal fungere som fakultetets nye forskningscentrum, hvor 100-120 forskere og 30-60 

studerende forventes at få sin gang. Realisering af byggeriet forudsætter på grund af omfanget, at 

der bliver udarbejdet en ny lokalplan. Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 289 ”Farmaceutisk 

Højskole”, som tillader en bebyggelsesprocent på 130. Den nye lokalplan vil blive udarbejdet som 

et tillæg hertil, sådan at der vil blive fastlagt en ny bebyggelsesprocent på 160 for hele området 

omfattet af lokalplan nr. 289, og der vil blive fastlagt nye bebyggelsesregulerende bestemmelser for 

det delområde, der er omfattet af det nye byggeri. 

Lokaludvalget behandlede den 12. maj 2011 startredegørelsen til lokalplanændringen. 

Lokaludvalget havde på daværende tidspunkt ingen kommentarer til forslaget, men kommenterede 

skyggediagrammerne og vurderede, at skyggevirkningerne ikke i væsentlig grad ville have 

betydning for aktiviteter i Fælledparken. 

 

LØSNING 

Der er i forslaget til lokalplantillægget ikke væsentlige ændringer i forhold til Startredegørelsen. 

Fagudvalget foreslår på den baggrund, at lokaludvalget kvitterer for at være blevet inddraget i 

høringen, og udtaler, at lokaludvalget ser positivt på det konkrete projektforslag, som vi ikke har 

yderligere kommentarer til.  
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ØKONOMI 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg.  

 

VIDERE PROCES 

Såfremt fagudvalgets udkast til høringssvar godkendes forestår sekretariatet den videre 

sagsbehandling med afsendelse af høringssvar. 

 

 

 

 

 

Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.11.2011 

 

  

1. Lokaludvalget godkendte at det meddeles forvaltningen at der ikke er yderligere kommentarer til 

det konkrete materiale vedr. Farmaceutisk Højskole jf. løsningsafsnittet 
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7.  Høring om nyt koncept for bydelsplanlægning (2011-154557) 

Lokaludvalget skal tage stilling til oplæg til nyt koncept for bydelsplanlægning. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. nyt koncept for 

bydelsplanlægning.  

 

PROBLEMSTILLING 

På baggrund af bl.a. evalueringen af lokaludvalgene fra sommeren 2010 blev det med budgetaftalen 

for 2011 vedtaget, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i dialog med 

Lokaludvalgene skulle udvikle et nyt koncept for bydelsplanlægningen.  

Der blev med beslutningen lagt vægt på, at planerne efter det nye koncept skal være: 

 anvendelige og handlingsorienterede,   

 de skal have en konkret effekt for byens udvikling, som understøtter den overordnede 

planlægning,   

 der skal ske en forventningsafstemning mellem lokaludvalg, borgere og 

Borgerrepræsentationen i forhold til hvilke ønsker og målsætninger, der er realistiske at 

gennemføre.  

Det nye koncept for bydelsplanlægning er i høring hos lokaludvalgene indtil den 2. december 2011.  

 

LØSNING 

Det nye koncept er blevet diskuteret i formandskabet og er blevet forelagt fagudvalgsformændene. 

I udkastet til høringssvar hilses det nye koncept velkommen, og der bakkes op omkring den mere 

handlingsorienterede tilgang. 

Lokaludvalget ser gerne, at der skabes et bredere ejerskab for bydelsplanerne, både i lokaludvalg, 

men også på forvaltnings/ politikerniveau, således at planerne i højere grad vil kunne fungere som 

dialogværktøj i kontakten mellem forvaltninger, politikere og lokaludvalg. Det anbefales desuden, 

at bydelsplanprocessen vil kunne ligge tidligere i valgperioden, så tilhørsforhold og ejerskab til 

bydelsplanerne fastholdes over længere tid. 

Lokaludvalget opfordrer til, at der indtænkes en tidlig løbende kontakt med BR-politikerne i 

bydelsplanprocessen. Desuden foreslås det, at konceptet skal rumme en opfølgningsprocedure, 
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således at Borgerrepræsentationens stående udvalg forholder sig til relevansen af de forestående 

projekter i bydelsplanerne, 

 

ØKONOMI 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg.  

 

VIDERE PROCES 

Såfremt lokaludvalget godkender udkastet til høringssvar, forestår sekretariatet den videre 

sagsbehandling med indsendelse af høringssvar.  

 

 

BILAG 

Udkast - Høringssvar vedr. nyt koncept for bydelsplanlægning 

 

 

 

 

Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.11.2011 

 

  

1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om nyt koncept for bydelsplanlægning 

  

http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=7075649


 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 

 

 

 

 
PROTOKOL … fortsat 

 
for mødet den 10.11.2011 

 

 17 

8.  Julearrangement for ældre på Østerbro (2011-152618) 

Lokaludvalget skal tage stilling til bevilling af puljestøtte til julearrangement for ældre.  

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fagudvalget for social og sundhed 

indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. At lokaludvalget bevilger 12.000 kr. i 2011-puljemidler til at afholde et 

julearrangement for ældre på Østerbro.  

 

PROBLEMSTILLING 

Fagudvalget for social og sundhed foreslår at lokaludvalget arrangerer og afholder et 

julearrangement for ældre på Østerbro den 4. december 2011 på Kildevæld Sogns Plejehjem.  

 

LØSNING 

Fagudvalget foreslår at afholde et eftermiddagsarrangement den anden søndag i advent kl. ca. 

14.00-16.30. Arrangementet forventes afholdt i Kildevælds Sogns Plejehjems spisesal. Det er 

tanken at der skal serveres kaffe, gløgg og æbleskiver, og der skal være lidt underholdning, f.eks. et 

børnekor, luciaoptog, bankospil eller lign. 

Målgruppen for arrangementet er alle ældre Østerbroere. Fagudvalget håber at kontakten til 

plejehjemmene og ældrecentrene vil hjælpe til også at nå den gruppe ældre, som ikke så ofte har 

mulighed for at komme ud og rundt til sociale arrangementer. 

Arrangementet kommunikeres ud via annoncering i lokalavisen, hjemmeside, invitationer til 

bydelens plejehjem/plejecentre, nyhedsbrev samt opslag i bydelen (fx på biblioteker, ældrecentre 

mv.). 

Formålet med arrangementet er at samle ældre på Østerbro til en hyggelig eftermiddag med en snak 

om ældres vilkår på Østerbro, og eventuelle ideer eller forslag til forbedringer. Fagudvalgets 

medlemmer deltager i arrangementet og samler op på inputs og ideer og fortæller om lokaludvalgets 

arbejde og aktiviteter bl.a. Seniorweekend. Desuden er det en mulighed for at skabe netværk og 

sociale relationer ældre imellem. 

Besøgstjenesten Ældre hjælper Ældre inviteres til at deltage med henblik på at fortælle om deres 

aktiviteter og tilbud. 

Der vil være tilmelding til arrangementet af hensyn til lokalets størrelse samt bestilling af 

forplejning. 
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ØKONOMI 

Budget for julearrangementet 

Annoncering i Østerbro Avis* 6.000 kr. 

Forplejning, kaffe, te, æbleskiver mv. 2.500 kr. 

Biografbilletter til børnekor og/eller 

præmier til bankospil 

1.500 kr. 

Borddækning, rengøring og opvask mv. 1.500 kr. 

Uforudsete udgifter    500 kr. 

I alt 12.000 kr. 

 

*Afhængig af prisregulering af annoncer hos Østerbro Avis. 

 

Status for 2011-puljemidler 

 Budget Reelt disponeret 

Østerbropuljen 3.096.000 kr. 2.770.986 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. 4.029.776 kr. 

Resterende til disposition 316.224 kr. 

  

VIDERE PROCES 

Lokaludvalget bevilger 12.000 kr. i 2011-puljemidler til at afholde et julearrangement for ældre, 

hvorefter Fagudvalget står for den praktiske gennemførelse, og i samarbejde med sekretariatet 

sikrer annoncering, udsendelse af invitationer og håndtering af tilmeldinger. 

 

 

 

BILAG 

Projektskema - Julearrangement for ældre 

 

http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=7073190
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.11.2011 

 

  

Yvonne Svendsen erklærede sig inhabil og var ikke til stede under behandlingen af punktet 

 

1. Lokaludvalget stemte om ændringsforslag til en samlet bevilling af 20.000 kr. i 2011-puljemidler, 

hvor den øgede bevilling anvendes til kulturelt indslag for de ældre 

For: 12 stemmer                             Imod: 1 stemme                           Undlod: 2 stemmer 

Lokaludvalget godkendte ændringsforslaget 

 

Lokaludvalget stemte om bevilling af 20.000 kr. i 2011-puljemidler til afholdelse af et 

julearrangement for ældre på Østerbro 

For: 12 stemmer                       Imod: 1 stemme                 Undlod: 2 stemmer 

Lokaludvalgt besluttede at bevilge 20.000 kr. i 2011 puljemidler til julearrangement for de ældre på 

Østerbro 
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10.  Medlemsforslag om modernisering af lokaludvalgets møder (2011-154051) 

Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til medlemsforslag om modernisering af lokaludvalgets 

møder fra John Bloch-Poulsen. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Det foreslås, 

1. at Lokaludvalget beslutter at alle, der under borgernes 20 minutter stiller 

spørgsmål eller forslag til lokaludvalget, har mulighed for at indgå i en kort 

dialog herom. 

2. at Lokaludvalget beslutter at alle lokaludvalgsmedlemmer kan deltage i denne 

dialog med borgerne. 

3. At Lokaludvalget beslutter at der til udvalgte lokaludvalgsmøder sættes et tema 

til drøftelse under borgernes 20 minutter, hvor borgerne inviteres til dialog om 

et aktuelt emne i bydelen. 

                                                      (medlemsforslag fra John Bloch-Poulsen) 

 

FORSLAG OG MOTIVATION 

Modernisering af vores lokaludvalgsmøder 

 

Undertegnede foreslog i efteråret 2006 at indføre - ORDET ER FRIT – Dette blev besluttet.  

På lokaludvalgsmøderne er ordet frit for tilhørerne, i de første 20 minutter. 

 

Nu ønsker jeg, at vi moderniserer spørgetiden. Vi har brug for en mere levende debat med borgerne.  

 

Alle der bor og/eller arbejder på Østerbro kan stille spørgsmål. Mundtlige spørgsmål skal være 

korte og normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare, idet der dog herudover kan 

gives tid til en kort replik og duplik. 

Ovenstående borgere, kan også skrive direkte til Lokaludvalget og fremlægge ideer eller klager som 

Lokaludvalget kan diskutere under punktet - Ordet er Frit 

 

Alle lokaludvalgsmedlemmer kan deltage i diskussionen med borgerne. Taletid. 2 minutter første 

gang – anden gang 1 minut  

 

Østerbro Lokaludvalg kan i forsættelse af punktet Ordet er Frit, fremlægge relevante dagsordner 

som har borgernes interesse. Her kan borgerne også efter ovenstående model få ordet. 
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Østerbro Lokaludvalg er ikke kendt for at kunne føre en disciplineret mødeform. På trods af denne 

uvane, er jeg optimist, og tror at vi kan få en bedre og mere interessant diskussion.  

 

Da jeg sad i Bydelsrådet her på Østerbro, praktiserede vi denne ordning med stor succes. 

 

Lad os komme i gang med et forsøg i 6 – 8 måneder og se hvordan det virker. 

 

Og så skal der naturligvis være kaffe med mere, til de fremmødte borgere. 

 

 

 

 

Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.11.2011 

 

  

1. Lokaludvalget besluttede at alle, der under borgernes 20 minutter stiller spørgsmål eller forslag til 

lokaludvalget, har mulighed for at indgå i en kort dialog herom. 

 

2. Lokaludvalget besluttede at alle lokaludvalgsmedlemmer kan deltage i denne dialog med 

borgerne. 

 

3. Lokaludvalget besluttede at der på udvalgte lokaludvalgsmøder sættes et tema til drøftelse under 

punktet "Borgernes 20 minutter", hvor borgerne inviteres til dialog om et aktuelt emne i bydelen, i 

en forsøgsperiode på 6 til 8 måneder. 
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11.  Medlemsforslag om nedsættelse af PR-udvalg (2011-154457) 

Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til medlemsforslag om nedsættelse af et PR-udvalg fra Jan 

Due 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Det foreslås, 

1. At Lokaludvalget nedsætter et PR-udvalg på 3-5 personer 

                                                                         (Medlemsforslag fra Jan Due) 

 

MOTIVATION OG FORSLAG 

 

HVORFOR! 

Fordi med et PR-udvalg kan Lokaludvalgt komme med nye ”skæve” tiltag, så Lokaludvalgt måske 

ikke nødvendigvis vil fremstå gumpetung og gammeldags, uden visioner og nytænkning.  

Samt at pengene, ikke nødvendigvis bliver lagt i en og samme kurv. 

 

HVEM! 

Der søges 3-5 personer (det bør være et ulige antal) som synes det kunne være sjovt, at være med til 

at Lokaludvalget bliver positivt kendt i lokalbefolkningen. 

I første omgang stiller Finn Ankerstjerne og Jan Due op. 

 

 

 

 

 

Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 10.11.2011 

 

  

1. Lokaludvalget stemte om nedsættelse af et PR-udvalg 

For: 9 stemmer                         Imod: 3 stemmer                     Undlod: 4 stemmer 

Lokaludvalget besluttede at nedsætte et PR-udvalg 

 

2. Lokaludvalget valgte Jan Due, Finn Ankerstjerne og John Bloch-Poulsen som medlemmer af PR-

udvalget 
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12.  Eventuelt (2011-154565) 

 

 

 

 

 

 


