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Referat af opstillingsmødet for Østerbro Lokaludvalg 
tirsdag den 25. februar kl. 19.00 i Østerbrohuset 

  
 
1. Velkomst  
Udvalgssekretær, Anne Christine Dahl-Hansen (ADH) bød velkommen til opstillingsmødet og 
præsenterede aftenens program. ADH fortalte kort om lokaludvalget og dets opgaver samt om 
opstillingsmødets rolle. Desuden kunne ADH berette, at BR havde udpeget følgende 8 politiske 
medlemmer til Østerbro Lokaludvalg: 
 
Bo Sandberg, Socialdemokraterne 
Godwin Lartey Lawson, Radikale Venstre 
Jørgen Johannes Thomsen, Det Konservative Folkeparti 
Jonas Niemann, SF 
Arvin Storgaard, Dansk Folkeparti 
Annette Engell, Venstre 
Karsten Ruuskanen-Strunge, Liberal Alliance 
Ole Bennetzen, Enhedslisten 
 
ADH introducerede herefter til, hvad der skulle foregå på aftenens opstillingsmøde. I løbet af aftenen 
skulle opstillingsmødet tage beslutninger om:  

a) Valg af områder, som skal repræsenteres i lokaludvalget.  
b) Valg af 15 medlemmer og 2 suppleanter for hvert medlem.  

 
2. Valg af ordstyrer og referent 
ADH foreslog Jesper Laugesen som ordstyrer.  
Jesper Laugesen (JL) blev valgt som ordstyrer af opstillingsmødet. 
 
JL foreslog Ellen Engsted, fra lokaludvalgets sekretariat, som referent. Ellen Engsted (EE) blev valgt 
som referent af opstillingsmødet. 
 
3. Aftenens program  
Ordstyrer JL takkede for valget og fortalte uddybende om aftenens program, der foregik i to faser. 
Først skulle opstillingsmødet drøfte og beslutte, hvilke områder, der skulle være repræsenteret i 
Østerbro Lokaludvalg. Dernæst skulle opstillingsmødet beslutte, hvilke personer, der skulle 
repræsentere de pågældende områder som medlemmer i lokaludvalget, og hvem der skulle vælges som 
suppleanter. For begge faser gjaldt det, at de tilstedeværende repræsentanter blev inddelt i grupper, som 
hver især skulle komme med deres bud på dels områder (1. gruppearbejde) og forslag til medlemmer og 
suppleanter (2. gruppearbejde).   
 
4. Valg af områder til lokaludvalget 
Det afgående lokaludvalg havde i samarbejde med lokaludvalgets sekretariat udarbejdet forslag til 
valggruppernes sammensætning på baggrund af tilmeldingerne til opstillingsmødet. ADH præsenterede 
det afgående lokaludvalgs forslag. 
 
Med udgangspunkt i det afgående lokaludvalgs forslag blev sammensætningen af områder og fordeling 
af pladser til de enkelte områder drøftet i følgende grupper, der på forhånd var blevet inddelt på 
baggrund af deltagernes foreningstilhørsforhold: 
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1. Børn og unge 
2. Idræt 
3. Kultur og fritid 
4. Boliger 
5. Social, ældre, sundhed og integration 
6. Byplan, trafik og miljø 

 
Hver gruppe valgte en bordformand, som i pausen efter gruppearbejdet satte sig sammen med de andre 
bordformænd, ordstyreren og værten. Denne koordinerende gruppe skulle skabe et overblik over de 
områder, som der var enighed om, såvel som de områder, der ikke var enighed om. De områder der 
ikke var enighed om, skulle efter pausen diskuteres i plenum og sendes til afstemning. 
 
Der var enighed om en minimumsfordeling af pladser: 
2 Børn og Unge 
2 Idræt 
2 Kultur og Fritid 
1 Boliger 
2 Social, ældre, sundhed og integration 
3 Byplan, teknik og miljø 
 
I alt 12 pladser 
 
Der blev stillet ændringsforslag om sammenlægning af områderne ”idræt” og ”Kultur og 
fritid” 
Ændringen blev frafaldet 
 
 
Der blev stemt om, hvem der skulle have den 1. ekstra plads  
  
Der var mere end 50 % stemmeflertal for Børn og Ungeområdet, som fik den 1. ekstra plads 
 
Der blev stemt om, hvem der skulle have den 2. ekstra plads 
 
Der var mere end 50 % stemmeflertal for Social, ældre, sundhed og ældreområdet, som fik den 2. ekstra 
plads. 
 
Der blev stemt om, hvem der skulle have den 3. ekstra plads 
 
Der var mere end 50 % stemmeflertal for Idrætsområdet, som fik den 3. ekstra plads. 
 
 
 
Opstillingsmødet besluttede således, at følgende områder skal være repræsenteret i Østerbro 
Lokaludvalg: 
 

Nr. Område 

1 Børn og unge 
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2 Børn og unge 

3 Børn og unge 

4 Idræt 

5 Idræt 

6 Idræt 

7 Kultur og fritid 

8 Kultur og fritid 

9 Boliger 

10 Social, ældre, sundhed og integration 

11 Social, ældre, sundhed og integration 

12 Social, ældre, sundhed og integration 

13 Byplan, trafik og miljø 

14 Byplan, trafik og miljø 

15 Byplan, trafik og miljø 
 
 
5. Valg af medlemmer og suppleanter til lokaludvalget 
Opstillingsmødet skulle dernæst beslutte, hvilke personer, der skulle repræsentere de pågældende 
områder i lokaludvalget, og hvem der skulle vælges som suppleanter. 
 
Deltagerne drøftede igen i grupper, hvilke personer, der skulle vælges som medlemmer og suppleanter 
på de områder, der lå indenfor gruppens emnefelt.  
 
Der var fredsvalg til Børn og Ungeområdets 3 pladser 
1. medlem: Mads Faber Henriksen 
2. medlem: Mette Mertz 
3. medlem: Flemming Bygwraa 
 
Der var fredsvalg til Idrætsområdets 3 pladser 
1. medlem: Mogens Wöhliche 
2. medlem: Jan Gebhardt Petersen 
3. medlem: Bjarne Jess Vennike 
 
Der var fredsvalg til Social, ældre, sundhed og integrationsområdets 3 pladser 
1. medlem: Allan Marouf 
2. medlem: Steen Reinhold Jeppson 
3. medlem: Vagn Pedersen 
 
I 3 af grupperne var der flere kandidater til de enkelte medlemspladser i lokaludvalget, hvilket betød, at 
der skulle foretages afstemning. Afstemningen foregik ved almindeligt flertalsvalg (den korte metode).  
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Afstemning om Kultur og fritidsområdet 
Fredsvalg: 1. medlem: Torkil Groving 
 
Kampvalg om den 2. plads på Kultur og Fritidsområdet: 
Til den 2. plads på Kultur og Fritidsområdet var der 2 kandidater til 1 medlemsplads og 2 
suppleantpladser. Hver stemmeberettiget kunne derfor stemme med én stemme. 
 
Resultatet af afstemningen: 
Astrid Kappel Nielsen fik 38 stemmer og blev derved valgt til 2. medlem på Kultur og Fritidsområdet 
Jan Due fik 14 stemmer og blev valgt til 1. suppleant på Kultur- og Fritidsområdet 
 
 
Afstemning om Boligområdet  
Til den ene plads på Boligområdet var der 3 kandidater til 1 medlemsplads og 1 suppleantplads, som 
skulle udfyldes.   
 
Resultaterne af afstemningen: 
Sheku Amadu Jalloh og Henrik Conradsen fik begge flere stemmer end Magdalena Szymanski, men der 
var ikke 50% flertal for en af kandidaterne. Der blev derfor stemt igen mellem de 2 kandidater der fik 
flest stemmer. 
 
Resultaterne af afstemningen: 
Sheku Amadu Jalloh blev valgt med overvejende flertal til boligområdets medlemsplads, Henrik 
Conradsen blev valgt til 1. suppleant for boligområdet. 
 
Afstemning om Byplan, teknik og miljøområdet 
Til de 3 pladser på Byplan, trafik og miljøområdet, var der 8 kandidater til 3 medlemspladser og 6 
suppleantpladser.  
 
Resultaterne af afstemningen: 
Hanne Melnik fik 15 stemmer 
Uffe Eeg Justesen fik 1 stemme 
Chr. Ahlmann-Ohlsen fik 2 stemmer 
Axel Thrige Laursen fik 29 stemmer 
Lars Martin Nielsen fik 22 stemmer 
Bjarne Gantzel Pedersen fik 11 stemmer 
Kim Møller Mikkelsen fik 11 stemmer 
Anet Beck Burchard fik 11 stemmer 
 
Der blev valgt følgende 3 repræsentanter til byplan, teknik og miljøområdet: 
Axel Thrige Laursen 
Lars Martin Nielsen 
Hanne Melnik 
 
Der var lodtrækning om suppleantpladserne, da der var stemmelighed blandt flere af de øvrige 
kandidater. 
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Manglende udfyldning af pladser 
Ordstyreren oplyste, at opstillingsmødet ikke havde besat alle suppleantposter, hvilket betød, at der 
indtil 3. marts 2014, ville være mulighed for, at de valgte medlemmer kunne indmelde navne på 
suppleanter til lokaludvalgets sekretariat på tlf. 35557436, oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk 
 

1. Afrunding 
ADH informerede om det videre forløb. Borgerrepræsentationen skal den 13. marts 2014 formelt 
udpege de lokale medlemmer, som opstillingsmødet har indstillet til Østerbro Lokaludvalg.  
 
Torsdag den 27. marts 2014træder lokaludvalget sammen for første gang for at afholde sit 
konstituerende og første møde. Mødet starter med fællesspisning og information fra sekretariatet kl. 
18.30 og det konstituerende møde indledes kl. 20. Andet møde i Østerbro Lokaludvalg finder sted 10. 
april 2014 
 
ADH afsluttede med at takke opstillingsmødet for det flotte fremmøde og en god demokratisk proces. 
 

2. Medlemmer og suppleanter til lokaludvalget 
Efter valg på opstillingsmødet og efterfølgende udfyldning af tomme suppleantpladser har 
opstillingsmødet besluttet at indstille følgende lokalt valgte medlemmer og suppleanter til godkendelse 
af BR:  
 

Medlemmer indstillet af opstillingsmødet 

 
 Område Navn Forening, organisation, 

brugerbestyrelse m.v. 

1 Børn og unge (1) Mads Faber Henriksen DUI Leg og Virke 

2 Børn og unge (2) Mette Mertz Skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 

3 Børn og unge (3) Flemming Møller 
Bygwraa Københavns Idrætsforening 

4 Idræt (1) Mogens Wöhiche Sejlklubben Sundet 

5 Idræt (2) Jan Gebhardt Petersen Havnelauget Sundkrogen  

6 Idræt (3) Bjarne Jess Vennike Boldklubben Skjold 

7 Kultur og fritid (1) Torkil Groving Strandgruppen ”Svanemøllestrandens 
venner” 

8 Kultur og fritid (2) Astrid Kappel Nielsen Rosenvængets Sogn 

9 Boliger Sheku Amadu Jalloh Lejerbo afd. 345-0 

10 Social, ældre, sundhed og 
integration (1) Allan Marouf Øster Fælledgård 

Beboerrepræsentation 

11 Social, ældre, sundhed og 
integration (2) Steen R. Jeppson Stiftelsen Gl. Kloster 

mailto:oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk


 6

12 Social, ældre, sundhed og 
integration (3) Vagn Pedersen Dansk Handicap Forbund 

13 Byplan, trafik og miljø (1) Axel Thrige Laursen Miljøpunkt Østerbro 

14 Byplan, trafik og miljø (2) Lars Martin Nielsen Sejlklubben Nordhavn 
 

15 Byplan, trafik og miljø (3) Hanne Melnik Østerbro Handelsforening 

 
 

Suppleanter indstillet af opstillingsmødet 

Område Suppleant 
nr. Navn Forening, organisation, 

brugerbestyrelse m.v. 

Børn og unge (1) 1   

Børn og unge (1) 2   

Børn og unge (2) 1 Nanna Solow Skolebestyrelsen på Strandvejsskolen 

Børn og unge (2) 2   

Børn og unge (3) 1   

Børn og unge (3) 2   

Idræt (1) 1 Jørgen Nielsen Roforeningen KVIK 

Idræt (1) 2 Niels Erik Andersen Kjøbenhavns Amatør Sejlklub 

Idræt (2) 1 Niels Bak Henriksen Danske Studenters Roklub 

Idræt (2) 2 Henrik Sieling Sejlklubben København 

Idræt (3) 1   

Idræt (3) 2   

Kultur og fritid (1) 1 Kjeld Kristian Lykke TV Østerbro 

Kultur og fritid (1) 2 Helle Vibeke 
Sørensen A/B Borgervangen 

Kultur og fritid (2) 1 Jan Due Event Lounge 

Kultur og fritid (2) 2 Dorthe Achton Kunst 2100 

Boliger 1 Henrik Conradsen Afd. 1041-8 Øbrohus 
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Boliger 2 Magdalena 
Szymanski Øbro Økohaver 

Social, ældre, sundhed og 
integration (1) 1 Ruth Truelsen A/B Ribe Rothe 

Social, ældre, sundhed og 
integration (1) 2 Yvonne Svendsen Kildevæld Sogns Plejehjem 

Social, ældre, sundhed og 
integration (2) 1 Finn Larsen Nabo Østerbro 

Social, ældre, sundhed og 
integration (2) 2 Hanne Nielsen Nabo Østerbro 

Social, ældre, sundhed og 
integration (3) 1 Salla Kendall 

Guldstrand Friskis og Svettis 

Social, ældre, sundhed og 
integration (3) 2 Inger Margrethe 

Christensen Aldersro Sogn 

Byplan, teknik og miljø (1) 1 Anet Beck Burchard Østerbro Lokalråd 

Byplan, teknik og miljø (1) 2 Uffe Eeg Justesen A/B Østbanehus 

Byplan, teknik og miljø (2) 1 Kim Møller 
Mikkelsen Nordre Frihavnsgade 84 E/F 

Byplan, teknik og miljø (2) 2 Jørgen Thomsen Andelsforeningen Thomas Laubsgade 
31 

Byplan, teknik og miljø (3) 1 Bjarne Gantzel 
Petersen Omstilling Danmark 

Byplan, teknik og miljø (3) 2 Christian Ahlmann-
Ohlsen A/B Hesseløgade og Vennemindevej 

 


