
 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL 
 
for mødet den 12.10.2010, kl. 19:00 i Kildevæld Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 
København Ø 
 
 
 
 
 
1.  Borgernes 20 minutter (2010-139390) 

2.  Godkendelse af dagsorden (2010-139402) 

3.  Formandens meddelelser (2010-138702) 

4.  Puljeansøgninger - ekstra runde (2010-139436) 

5.  Høring om udkast til integrationspolitik 2011-14 (2010-147030) 

6.  Høring om forslag til kommuneplanstrategi for København 2010 (2010-146697) 

7.  Godkendelse af status for Østerbro Bydelsplan (2010-145570) 

8.  Henvendelse til Center for Parkering (2010-146633) 

9.  Tiltag for øget borgerinddragelse på nettet (2010-145060) 

10.  Nedsættelse af ad hoc puljemiddeludvalg (2010-145379) 

11.  Medlemsforslag - Svanemøllestranden, nedsættelse af udvalg (2010-146126) 

12.  Medlemsforslag Hans Bay, ældreråd (2010-147556) 

13.  Reklameskilt på tennishal (2010-139128) 

14.  Eventuelt (2010-139414) 
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1.  Borgernes 20 minutter (2010-139390) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget afholder 20 minutter, hvor borgerne kan stille spørgsmål eller 
forslag til lokaludvalget. 

 

Fraværende med afbud: 

Mikkel Søndergaard, suppleant indkaldt 

Rita Sørensen, suppleant Jesper Madsen deltog 

Linda Christensen, suppleant Axel Thrige Laursen deltog 

Inger-Marie Dyrholm, ingen suppleanter 

Jan Due, suppleant indkaldt 

Fraværende uden afbud: 

Simon Simonsen 

Fraværende indtil: 

Kl. 19.20 Lartey Lawson 

Kl. 20.25 Inger Margrethe Christensen 

Fraværende under pkt. 4 behandling af puljeansøgning 1 

Axel Thrige Laursen 

Fraværende fra: 

Kl. 21.47 midt pkt. 7 Annette Engell 

Kl. 22.05 slut pkt. 12 Hans Bay 

Kl. 22.10 start pkt. 13 John Bloch-Poulsen 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.10.2010 
 
 1. Lokaludvalget modtog ingen spørgsmål eller forslag fra borgerne 
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2.  Godkendelse af dagsorden (2010-139402) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender 2. næstformand, Allan Marouf som ordstyrer for 
mødet. 

2. at lokaludvalget godkender dagsordenen. 

 

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.10.2010 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte 2. næstformand, Allan Marouf, som ordstyrer for mødet 
2. Lokaludvalget godkendte dagsordenen for mødet 
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3.  Formandens meddelelser (2010-138702) 
 
 

1. Vellykket ungdomskonference i Krudttønden 
Østerbro Lokaludvalg holdt en meget vellykket ungdomskonference i Krudttønden lørdag den 25. 
september 2010 kl. 11-13, med deltagelse af ca. 65 skolebørn fra 4.-9. klasse fra 6 af Østerbros 8 
skoler. Se vedlagte artikel som er sendt til lokalpressen. 
 
 

2. Sammenlægning af lokaludvalg og miljøpunkter 
Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået 
budgetforlig angående Københavns Kommunes budget 2011 heri fremgår bl.a: 
”Sammenlægning af Lokaludvalg og miljøpunkter 
Lokaludvalgene og Miljøpunkterne har i dag mange samarbejdsflader. Parterne er enige om, 
lokaludvalgenes opgaveportefølje udvides, således at lokaludvalgene fremover varetager opgaven 
med at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde.” og 
”Parterne er enige om at indgå i en dialog med lokaludvalgene om, hvordan sammenlægningen 
tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Parterne noterer sig, at sammenlægningen tilvejebringer en 
driftseffektivisering på 3,2 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. fra 2012 og frem.” 
Orienteringsmateriale fra Økonomiforvaltningen er udsendt til lokaludvalgets medlemmer den 
6.oktober 2010. Det er p.t. uafklaret om Københavns Kommune kan beslutte sammenlægning, idet 
miljøpunkterne er organiseret som selvstændige fonde med fondsbestyrelser og vedtægter. Der er i 
princippet intet til hinder for, at de kan fortsætte deres arbejde, blot uden driftstilskud fra 
Københavns Kommune. Da der er mange andre uafklarede forhold omkring dette spørgsmål, 
anbefaler formanden, at lokaludvalget indtil videre forholder sig afventende. Spørgsmålet vil blive 
sat på dagsordenen for næste lokaludvalgsmøde. 
 
 

3. Sammenlægning af ældreråd til kun et ældreråd i hele kommunen 
Et andet element i budgetforliget vedr. budgettet for 2011 er samling af de lokale ældreråd i kun et 
ældreråd, dækkende hele kommunen. Besparelse 1,6 mio. kr. Lokaludvalget har endnu ikke 
modtaget nogen orientering om, hvilke konsekvenser denne beslutning vil få, og formanden 
anbefaler derfor at lokaludvalget, også i dette spørgsmål, forholder sig afventende. Der er modtaget 
et medlemsforslag om, at lokaludvalgene skal finansiere fortsættelse af de lokale ældreråd, men 
forslaget er indkommet så sent, at dets nærmere forudsætninger og konsekvenser ikke kan nå at 
blive tilstrækkeligt belyst til dette lokaludvalgsmøde. I lighed med spørgsmålet om overtagelse af 
opgaver fra miljøpunkterne, anbefaler formanden, at forslaget bliver sat på dagsordenen og 
realitetsbehandlet på næste lokaludvalgsmøde. Ældrerådet har udsendt en pressemeddelelse, hvori 
det fremgår at der er lavet aftale med Københavns Kommune om at fortsætte valgperioden ud, dvs. 
til år 2013. 
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4. Højklasset bus løsning Lyngbyvej-Nørreport Station 
I budget 2011 er der afsat midler til en højklasset busløsning fra Lyngbyvej til Nørreport Station. 
Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling har informeret de 4 berørte lokaludvalg om 
projektet og planlægger et videre forløb med inddragelse af brugere og beboere på strækningen. Der 
har den 29. sept. 2010 været afholdt møde med lokaludvalgets ad hoc gruppe om trafikplanlægning. 
 
 

5. Lokaludvalgenes kulturudvalg til møde på Rådhuset 
Østerbro Lokaludvalgs fagudvalg for kultur og fritid, var sammen med de andre lokaludvalgs 
kulturudvalg inviteret til møde med Borgmester Pia Allerslev og Kultur og Fritidsudvalget på 
Københavns Rådhus torsdag den 30. september 2010 (Referat vedlagt). 
 
 

6. Konference om Grøn mobilitet 13. oktober 2010 
Østerbro Lokaludvalg har fået invitation til konference og debat om Grøn Mobilitet onsdag den 13. 
oktober kl. 9.00-15 i festsalen, Københavns Rådhus. Konferencen indgår som en del af arbejdet 
med at indsamle og kvalificere ideer og forslag til, hvordan vi får mere grøn mobilitet i København. 
Arbejdet forventes at munde ud i en ny plan til afløsning af kommunens nuværende ”trafik- og 
miljøplan.”  
 
 

7. Arbejdsgruppe om Nordhavnsvej 
Fagudvalget for teknik og miljø besluttede på fagudvalgsmøde den 29. september at nedsætte en ad 
hoc gruppe, som skal tage kontakt til Center for Trafik med henblik på diskussion om 
detailplanlægning og afværgeforanstaltninger for Nordhavnsvejen. Gruppen består af: Jakob Fink, 
Torkil Groving, Linda Christensen og Allan Marouf; interesserede er velkomne til at deltage i 
gruppens arbejde, dette meddeles lokaludvalgets sekretariat. 
 
 

8. Planlægning af Nordhavnsudviklingen 
Torkil Groving, Linda Christensen og interesserede medlemmer af fagudvalget for teknik og miljø 
afholdt den 28. september møde med Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling. På mødet 
præsenterede repræsentanter for Center for Byudvikling planerne for lokalplanlægning af den første 
fase af den kommende Nordhavnsudvikling. 
Formanden er desuden blevet kontakten af den administrerende direktør for By og Havn, som 
ligeledes gerne vil orientere repræsentanter for lokaludvalget.  
 
 

9. Status på Plads foran Øresundshospitalet 
Lokaludvalget har modtaget skitseforslag for byrum/lommepark på pladsen foran Øresunds 
Hospital. Den nedsatte ad hoc gruppe vil drøfte videre arbejde og forberedelse af offentligt 
debatmøde med konsulentfirmaet. 
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10. Orientering om ”Hvad er en Østerbroer” 
Østerbro Bibliotek og Øbro Jagtvej Bibliotek har i fællesskab henvendt sig med forslag til 
samarbejde mellem bibliotekerne, som del af Kultur-og Fritidsforvaltningen, og lokaludvalget om et 
projektforslag med arbejdstitlen ”Hvad er en Østerbroer?”. Titlen dækker over en række aktiviteter 
på Østerbro, hvor man ved hjælp af kultur og kreative metoder engagerer borgere i 
lokaldemokratiet. Øbro Jagtvej Bibliotek vil være med til at sparke disse processer i gang og 
inddrage endnu flere af bydelens borgere i udviklingen af Østerbro. Aktiviteterne vil blive realiseret 
i tæt samarbejde med en bred palet af lokale projekter og aktører centreret på Østerbro. Målet er at 
få så mange som muligt engageret ved at bruge en kreativ tilgang, free style og udveksle holdninger 
over temaet: Hvad er en Østerbroer? Formandsskabet vil drøfte projektidéen nærmere og derefter 
vende tilbage til lokaludvalget. 
 
 

11. Invitation til Rapkings finale den 27. november kl. 15-19 i DGI-Byen 
Lokaludvalget har givet støtte til projektets kvalifikationsrunde for unge Østerbroere; 
kvalifikationen afholdes den 30. oktober på Østerbro. 
 
 

12. Kulturnatsarrangement 
Husk lokaludvalgets kulturnatsarrangement den 15. oktober kl. 18-23 på Sankt Jakobs Plads. 
Medlemmer som ønsker at deltage i arrangementet, bedes meddele dette til sekretariatet.  
 
 

13. Borgerne på biblioteket 
Den 2. november kl. 17-19 deltager lokaludvalget i arrangement ”Lokaludvalget møder borgerne på 
biblioteket” på Øbro-Jagtvej bibliotek. 
 
 

14. Internetmagasin 2100 Ø 
Da Østerbro Lokaludvalg i forbindelse med, og forlængelse af, det netop afholdte fremtidsseminar 
er i proces med at udarbejde sin egen kommunikationsstrategi, ser formanden ikke grund til at 
genfremsætte forslag fra den forrige lokaludvalgsformand i forrige lokaludvalgsperiode, angående 
udarbejdelse af en testudgave af et internetmagasin ”2100 Ø”. Ønskes forslaget behandlet kan et 
medlem vælge at genfremsætte forslaget ved henvendelse til formanden. 
 
 

15. Flytning af dagsordenspunkter til 9. og 16. november 2010 
Formanden har af praktiske og tidsmæssige årsager valgt at flytte dagsordenspunkterne om 
opfølgning på ungdomskonferencen og om fagudvalgenes fremlæggelse af arbejdsområde og fokus 
til hhv. behandling på møderne den 9. og den 16. november 2010. 
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16. Om takt og tone 
Formandskabet vil gerne markere, at vi ønsker en god tone på lokaludvalgsmøderne. Det er ikke i 
orden at afbryde møder med ukvemsord, og vi forventer, at medlemmerne som foreskrevet i den 
nye forretningsorden retter sig efter mødeledelsen og i øvrigt udviser almindelig god mødedisciplin. 
I forlængelse af den nye forretningsorden har vi forhørt os i økonomiforvaltningen om, hvad vi som 
mødeledelse kan stille op, hvis medlemmer mod vores forventning skulle finde på ikke at rette sig 
efter mødeledelsen. Vi vedlægger det svar vi har modtaget. Men egentlig vil vi helst bare appellere 
til medlemmernes gode hjerter og sunde fornuft. Vi må kunne blive enige om at afvikle møderne i 
overensstemmelse med de værdier, som vi i fællesskab er nået frem til på fremtidsseminaret. I 
praksis vil det indebære, at møderne foregår i respekt for hinanden og for bydelen, og at der udvises 
både engagement, åbenhed og rummelighed for forskellighed. Vi håber, at vi kan bruge møderne til 
fremadrettede drøftelser af konstruktive, kreative og realistiske idéer og forslag, hvor vi i fællesskab 
arbejder for at realisere bydelsplanens vision om ”livskvalitet og et aktivt byliv”: ”Det skal sikres, at 
der er plads til alle, og at alle trives og har mulighed for udfoldelse.” 
 

17. Områdeløft afholder borgermøde og valg til styregruppe 
Områdeløft Skt. Kjelds kvarter nord og syd afholder borgermøde torsdag den 4. november 2010 kl. 
17.00 på Kildevældsskolen og valg til styregruppen den efterfølgende torsdag den 11. november 
2010. 
 
 
Meddelelser fra mødet: 
 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget en invitation fra By og Havn til at mødes om udviklingen i 
Nordhavn. Lokaludvalgsmedlemmer kan tilmelde sig mødet ved henvendelse til sekretariatet. 
 
Områdeløft Skt. Kjelds kvarter afholder borgermøde torsdag den 4. november 2010 kl. 17.00 på 
Kildevældsskolen og valg til styregruppen for områdeløft torsdag den 11. november 2010 kl. 17.00 
på Kildevældsskolen. Der skal vælges 14 foreningsrepræsentanter til styregruppen, som derudover 
vil bestå af 7 forvaltningsrepræsentanter og projektchef for områdeløft, Mads Uldall. 
 
Magdalena Szymanski orienterede fra et møde i Teknik og Miljøforvaltningen angående 
Københavns Kommunes udbud af affaldskontrakter til private renovatører. Det betyder at R98 
lukker pr. 1. maj 2011 og at pr. 1. november 2010 hedder den ny renovatør på Østerbro M. Larsen. 
Der er stillet høje arbejdsmiljø og miljøkrav i udbuddet, så bilerne har mindre udslip af CO2  og 
farlige partikler, mindre støj og er kørende på bio diesel. De nye skraldevognes ruder giver bedre 
udsyn til fodgængere og cyklister, og de har flere kameraer og spejle til at øge trafiksikkerheden.  
 
Axel Thrige Laursen orienterede om at Miljøpunkt Østerbro havde afholdt bestyrelsesmøde hvor 
sammenlægningen med lokaludvalg blev drøftet, og at miljøpunkterne i København har valgt at gå 
ind i følgegruppen omkring sammenlægningerne. 
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BILAG 
Artikel om ungekonferencen 30 10 10.doc 
Referat af KFU's møde med Lokaludvalgenes Kulturudvalg (2).DOC 
Vedr. VS: mødeledelse 
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4.  Puljeansøgninger - ekstra runde (2010-139436) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Ad hoc-puljebehandlingsgruppen indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. lokaludvalget følger ad hoc-puljebehandlingsgruppens indstillinger til de 
indkomne 10 ansøgninger.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget 10 ansøgninger til den ekstra efterårs- og vinterpulje. 
Ansøgningerne er forbehandlet i et til lejligheden nedsat puljebehandlingsudvalg bestående af: 
Inger-Marie Dyrholm, Allan Marouf, Jan Due, Finn Ankerstjerne og Lartey Lawson.  

Finn Ankerstjerne deltog grundet sygdom ikke i forbehandlingen. 

 

LØSNING 

1. Halloweenfest på ydre Østerbro af Nina Kjærgaard 

Der søges om 3.500 kr. til afholdelse af halloweenfest den 31. oktober for kvarterets børn og 
forældre. 

Indstilling: Ad hoc udvalget indstiller, at der bevilges 4.500 kr. til projektet, men betinger at de 
ekstra 1.000 kr. øremærkes til at annoncere festen i lokalpressen. Ad hoc udvalget finder, at det er 
et spændende børneprojekt, som foregår på en del af Østerbro, hvor lokaludvalget ikke så ofte 
støtter aktiviteter. Det er dog vigtigt, at arrangementet annonceres, så et bredere udsnit af børn får 
mulighed for at deltage. 

 

2. ”Luk magien ind i dit liv” af Creative Spirits 

Der søges om 50.000 kr. til afholdelse af 4 workshops med multikunstnerinde og latterinstruktør i 
teater Republique. 

Indstilling: Et flertal af ad hoc udvalget indstiller, at der bevilges 24.000 kr. til projektet. Udvalget 
mener, at honorar er uforholdsmæssigt stort set i forhold til størrelsen af projektets samlede 
budget. Det høje honorar tangerer et kommercielt projekt. Støtten er betinget, at de 26.000 kr. 
fratrækkes budgetposten honorar. 
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3. Grafisk streetart-julekalender af Helvetikat 

Der søges om 34.500 kr. til kreation af 24 streetart-billeder i tunnelen ved Slagelsegade/ Sortedams 
Dosseringen. Ansøger udvælger 24 kunstnere, som hver dag i december indtil den 24. vil male et 
maleri i tunnelen. 

Indstilling: Et flertal af ad hoc udvalget indstiller, at der bevilges 29.500 kr. til projektet forudsat at 
der gives en tilladelse fra kommunen (tilladelse eftersendes til lokaludvalgets sekretariat). Den 
begrænsede støtte foreslås, da budgetposten ”projektstyring” dækker over administrative udgifter, 
som i følge lokaludvalgets praksis omkring tildeling af puljemidler ikke dækkes. 

4: ”Grønt butiksnetværk Østerbro” af Ryvang Lokalrå d 

Der søges om 49.900 kr. til forankring og synliggørelse af et grønt butiksnetværk på Østerbro.  

Indstilling: Ad hoc udvalget indstiller, at ansøgningen afvises, da promovering af Østerbros 
butikker med klima og miljøvenlige varer må sidestilles med erhvervsstøtte, som det ligger uden for 
Østerbro Lokaludvalgs rammer at støtte. Endvidere er det ifølge kommunalfuldmagten ikke tilladt 
elektronisk at reklamere for private virksomheder. Udvalget er desuden i tvivl om, i hvor høj grad 
projektet er en del af 2100.nu s ”mobilisering af virksomheder”, som ØLU har støttet med 250.000 
kr. i 2010. 

5: Lions julekoncert af Lions Club Østerbro 

Der søges om en underskudsgaranti på max. 18.000 kr. til afholdelse af en julekoncert i Sankt 
Jakobs Kirke. 

Indstilling: Et flertal af ad hoc udvalget er positiv over for afholdelse af julekoncert på Østerbro. 
Dog kan det beskrevne formål for et evt. overskud jf. kommunalfuldmagten ikke kan støttes. 
Desuden vurderes kunstnerhonoraret at give projektet en kommerciel karakter. Der hersker 
usikkerhed om tilslutningen til arrangementet. Udvalget havde gerne set et deltagerantal eller 
regnskab fra 2009. På denne baggrund indstilles et afslag. 

6: Fodbold i gaderummet af Boldklubben Skjold 

Der søges om 47.000 kr. til indkøb af oppustelige boldbaner og til brug for to events om bevægelse 
og fodbold for børn på Østerbro. Boldbanerne skal efterfølgende kunne udlånes til bydelens 
foreninger, skoler og institutioner. 

Indstilling: Ad hoc udvalget indstiller, at der bevilges  47.000 kr. til projektet. Udvalget lægger 
vægt på, at anskaffelsen efter eventen kan lånes af foreninger, skoler og institutioner, og derved 
kommer bydelens borgere til gode. Det indstilles, at der med bevillingen stilles krav om, at udlånes 
skal reklameres på BK Skjolds hjemmeside, og at der skal være en åben kalender, så det er muligt 
at se, hvornår banerne kan lånes. Udvalget foreslår endvidere, at BK Skjold fx pr. 1.6.2011 
fremsender en liste over udlån. 
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7: Debatmøde om parkering på Østerbro af Christian Haastrup 

Der søges om 9.000 kr. til afholdelse af et debatmøde om parkeringsstrategi på Østerbro. 

Indstilling: Ad hoc udvalget indstiller, at der bevilges 9.000 kr. til projektet. ØLU/FTM medvirker 
gerne i arrangementet. 

8: Brug af hjertestarter af Københavns Badminton Klub (KBK) 

Der søges om 27.000 kr. til indkøb af hjertestarter til undervisning i brug af denne for KBKs 
medlemmer.  

Indstilling: Ad hoc udvalget indstiller, at ansøgningen afvises. Der er tale om interne driftsudgifter, 
da hjertestarter og spillertrøjer tilkommer medlemmerne fra en enkelt klub. 

9: Event i forbindelse med projekt havkajak af Roklubben Skjold 

Der søges om 50.000 kr. til afholdelse af event til at gøre opmærksom på havkajaksporten på 
Østerbro og til PR for ovenstående. 

Indstilling: Ad hoc udvalget indstiller, at ansøgningen afvises. Projektet er en delvis markedsføring 
og medlemshvervning for en enkelt klub og delvis indkøb af materialer til en enkelt klub. Der er tale 
om intern driftsstøtte som mangler offentlighed, som jf. ØLUs retningslinier og tildelingspraksis 
ikke støttes. 

10: Green Kids af Iværksætterhuset 

Der søges om 50.000 kr. til opstart af ungdomsorganisation på Østerbro. 

Indstilling: Et flertal af ad hoc udvalget indstiller at ansøgningen afvises, da der hersker uklarhed 
om, hvorvidt projektet er en del af projekt 2100.nu, som lokaludvalget har støttet med 250.000 kr. i 
2010. 

Lartey Lawson ønskede ført til protokol, at han ønskede ansøgningen diskuteret bredt i 
lokaludvalget. 

Inger-Marie Dyrholm ønskede ført til protokol, at hun argumenterede for indstilling om bevilling, 
da der er tale om et nyt og interessant projekt, der når en målgruppe, som normalt er svære at nå.   

 

ØKONOMI 

Budget 2010 (Østerbropuljen) Disponeret Rest til disposition pr. 7. okt. 2010 

2.744.000 kr. 1.947.549 kr. 766.451 kr. 
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VIDERE PROCES 

Lokaludvalgets sekretariat varetager den videre sagsbehandling og meddeler ansøgerne 
lokaludvalgets beslutninger.  

 
 
BILAG 
Sekretariatets bemærkninger til ekstra puljefrist 12.doc 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.10.2010 
 
  
1. Lokaludvalget tog stilling til de 10 indkomne puljeansøgninger 
 
a) Halloweenfest på ydre Østerbro 
Lokaludvalget stemte om ad hoc udvalgets indstilling: 
for: 10 stemmer         imod: 3 stemmer       undlod: 4 stemmer 
Indstillingen blev godkendt,  Halloweenfest blev bevilget 4.500 kr. med betingelse om at de ekstra 
1.000 kr. øremærkes til annoncering af festen i lokalpressen. 
 
b) Luk magien ind i dit liv 
Lokaludvalget stemte om ad hoc udvalgets indstilling: 
for: 12 stemmer         imod: 3 stemmer       undlod: 3 stemmer 
Indstilling blev godkendt,  Luk magien ind i dit liv blev bevilget 24.000 kr. betinget af at de 26.000 
kr. fratrækkes budgetposten honorar 
 
c) Grafisk streetart-julekalender 
Ad hoc udvalgets indstillingen blev godkendt uden afstemning, Streetart julekalender blev bevilget 
29.500 kr. 
 
d) Grønt butiksnetværk Østerbro 
Torkil Groving erklærede sig inhabil og var ikke til stede under behandlingen 
Ad hoc udvalgets indstilling blev godkendt, Grønt butiksnetværk Østerbro ansøgning afvises, da 
promovering af Østerbros butikker må sidestilles med erhvervsstøtte , som ligger udenfor Østerbro 
Lokaludvalgs rammer at støtte. 
 
e) Lions julekoncert 
Lokaludvalget stemte om bevilling af underskudsgaranti på maks 18.000 kr.: 
for: 8 stemmer         imod: 5 stemmer       undlod: 5 stemmer 
Lions julekoncert blev bevilget en underskudsgaranti på 18.000 kr. 
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f) Fodbold i gaderummet 
Ad hoc udvalgets indstillingen blev godkendt uden afstemning, Fodbold i gaderummet blev bevilget 
47.000 kr. på betingelse af at boldbanerne efterfølgende kan lånes af bydelens foreninger, skoler og 
institutioner. Lokaludvalget stiller således krav om at der reklameres på BK Skjolds hjemmeside 
med en åben kalender, samt at BK Skjold den 1.6.2011 fremsender en liste over udlån til 
lokaludvalgets sekretariat 
 
g) Debatmøde om parkering på Østerbro 
Jesper Madsen erklærede sig inhabil og var ikke til stede under behandlingen 
Ad hoc udvalgets indstillingen blev godkendt uden afstemning, Debatmøde om parkering blev 
bevilget 9.000 kr. 
 
h) Brug af hjertestarter 
Lokaludvalget stemte om ad hoc udvalgets indstilling 
for: 11 stemmer         imod: 7 stemmer       undlod: 0 stemmer 
Ad hoc udvalgets indstilling blev godkendt, Brug af hjertestarter ansøgning afvises, da der er tale 
om interne driftsudgifter til medlemmer af en enkelt klub 
 
i) Event i forbindelse med projekt havkajak 
Ad hoc udvalgets indstilling blev godkendt uden afstemning, Event i forbindelse med projekt 
havkajak ansøgning afvises, da der er tale om dels markedsføring og medlemshvervning, dels 
materialesudgifter til medlemmer af en enkelt klub. Der er således tale om intern driftsstøtte der jf. 
Østerbro Lokaludvalgs retningslinjer og tildelingspraksis ikke støttes. 
 
j) Green Kids 
Lokaludvalget stemte om ad hoc udvalgets indstilling: 
for: 1 stemmer         imod: 15 stemmer       undlod: 2 stemmer 
Indstillingen blev godkendt,  Green Kids blev bevilget 50.000 kr. 
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5.  Høring om udkast til integrationspolitik 2011-14 (2010-147030) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Børn og Unge indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om forslag til 
integrationspolitik 2011-14.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forslag til 
integrationspolitik for København 2011-14. Høringsfristen er 11. oktober 2010; fristen er dog blevet 
forlænget til den 13. oktober 2010.  

 

LØSNING 

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester, Klaus Bondam, præsenterede forslaget for 
integrationspolitikken for 2011-14 for Østerbro Lokaludvalg på ordinært møde den 7. september 
2010, hvor lokaludvalget havde mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren. 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forslår 4 indsatsområder i den nye integrationspolitik. 

- Alle unge skal have en god start på livet 

- Mangfoldighed og ligebehandling i arbejdslivet 

- En særlig hånd til udsatte grupper og områder 

- Den inddragende by 

Høringsmaterialet kan ses på Østerbro Lokaludvalgs hjemmeside under høringer 

http://www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk/page32.html 

Udarbejdelsen af høringssvar blev forankret i Fagudvalget for Børn og Unge. 

 

VIDERE PROCES 

Lokaludvalgets sekretariat varetager den videre sagsbehandling og står for afsendelse af 
høringssvar. 

Borgerrepræsentationen forventes at vedtage integrationspolitikken ultimo 2010.  
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BILAG 
UDKAST Høringssvar ny integrationspolitik 2011-2014 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.10.2010 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om forslag til integrationspolitik 2011-1014 
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6.  Høring om forslag til kommuneplanstrategi for København 2010 (2010-146697) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om forslag til 
kommuneplanstrategi for København 2010. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om forslag til kommuneplanstrategi for København 
2010. Høringsfristen er 18. oktober 2010. 

Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget et forslag til en kommuneplanstrategi, hvor der 
gives et bud på, hvordan København kan skabe grøn vækst og livskvalitet. (www.blivhoert.dk) 

København oplever i disse år en markant befolkningstilflytning. Dette betyder ifølge 
fremskrivninger, at der formodentlig vil være 60.000 københavnere mere i 2025. 
Befolkningstilvæksten betyder, at der stilles store krav til de kommende års byudvikling; der vil 
være store udfordringer i forbindelse med udbygning af skoler, institutioner, boliger, trafikale 
forhold med flere biler og trængsel på vejene mv.  

 

LØSNING 

I forslaget til kommuneplanstrategi foreslås 4 indsatsområder, med henblik på at imødekomme de 
kommende udfordringer: 

- Hvordan sikres København grøn vækst? 

- Hvordan styrker København konkurrenceevnen? 

- Hvordan bliver København en sikker by? 

- Hvordan sikre København livskvalitet for borgerne? 

Lokaludvalgets fagudvalg har behandlet kommuneplanenstrategiens indhold i forhold til 
fagområder, og har givet inputs til lokaludvalgets samlede udkast. Fagudvalget for Teknik- og Miljø 
står for at sammenskrive udkastet. 
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VIDERE PROCES 

Lokaludvalgets sekretariat varetager den videre sagsbehandling og forestår afsendelse af 
høringssvar.  

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.10.2010 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om forslag til kommuneplanstrategi for 
København 2010 
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7.  Godkendelse af status for Østerbro Bydelsplan (2010-145570) 
Østerbro Lokaludvalg skal godkende status for Østerbro Bydelsplan, der sendes til orientering i 
Økonomiudvalget. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender status for Østerbro Bydelsplan 

 

PROBLEMSTILLING 

Da Borgerrepræsentationen godkendte bydelsplanerne for Østerbro, Valby og Vanløse på sit møde 
den 10. juni 2009, besluttede BR samtidig at lokaludvalgene i september 2010 skulle indlevere et 
statusnotat over arbejdet med bydelsplanerne til orientering i Økonomiudvalget. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalgs formandskab har med baggrund i indmeldinger fra alle fagudvalgene 
udarbejdet et statusnotat til orientering i Økonomiudvalget. 

Statusnotatet skitserer kort hvilke indsatser lokaludvalget har fokuseret på, i forhold til de temaer 
der lå i bydelsplanen, og hvilke der søges arbejdet videre med. 

 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.10.2010 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til status for Østerbro Bydelsplan med de på mødet 2 foreslåede 
ændringer 
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8.  Henvendelse til Center for Parkering (2010-146633) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender udkast til brev til Center for Parkering vedrørende 
parkeringssituationen på Østerbro.  

 

PROBLEMSTILLING 

Fagudvalget for teknik og miljø har diskuteret parkeringssituationen på fagudvalgsmøde den 29. 
september 2010.  

Fagudvalget vurderer, at der med underinddelingen i mindre p-zoner er blevet dårligere 
parkeringsforhold for Østerbros borgere, da der kun er mulighed for at parkere inden for den p-zone 
man tilhører. Hvis der parkeres uden for zonen, skal der betales p-afgift. Dette har vist sig særligt 
problematisk særligt i p-zone Rosenvængets Allé, hvor underskuddet på p-pladser er størst. 

 

LØSNING 

Fagudvalget foreslår, at der afsendes en henvendelse til Center for Parkering, hvor det foreslås, at 
der etableres nogle ”bløde kanter” i p-zonerne. 

Desuden bør Østerbro Lokaludvalgs holdning om en udvidelse af p-zonen til banen og etablering af 
flere p-pladser ved samme lejlighed genfremsendes (brev af 22. maj og 24. september 2008). 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt udkast til brev til Center for Parkering godkendes, varetages den videre sagsbehandling 
med afsendelse af brev af lokaludvalgets sekretariat.  

 
BILAG 
Udkast - Parkering på Østerbro 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.10.2010 
 
 1. Lokaludvalget stemte om udkast til brev til Center for Parkering vedrørende 
parkeringssituationen på Østerbro med de på mødet foreslåede 2 ændringer. 
for: 15 stemmer           imod: 2 stemmer              undlod: 0 stemmer 
Lokaludvalget godkendte udkast til brev med 2 ændringer 
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9.  Tiltag for øget borgerinddragelse på nettet (2010-145060) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget bevilger 12.000 kr. af 2010-puljemidler til tiltag for øget 
borgerinddragelse på nettet. 

 

PROBLEMSTILLING 

Lokaludvalget ønsker at øge indsatsen mht. kommunikation til borgerne om lokaludvalgets sager, 
borgerinddragelse og borgerdialog.  
 

LØSNING 

Der foreslås en todelt indsats:  
 
Automatisk genereret nyhedsbrev der hver måned bliver udsendt til de borgere, som via 
lokaludvalget hjemmeside har tilmeldt sig. Borgerne kan tilmelde sig på hjemmesiden, og man vil 
også kunne sende ud via kontakter i Østerbrobasen. Nyhedsbrevet vil give borgerne øget mulighed 
for at følge med i lokaludvalgets arbejde. 
 
Kommentarmulighed på hjemmesiden; et tiltag hvor der på hjemmesiden laves en kort 
præsentation af alle høringssager og andre aktuelle lokaludvalgssager. Under hver sag vil der være 
et kommentarfelt, hvor borgere, politikere og andre kan kommentere eller debattere sagen. Ved at 
give borgerne mulighed for at kommentere på sager og høringer direkte i et kommentarfelt på vores 
hjemmeside, gøres det nemmere og mere tilgængeligt for borgerne, at give borgerne stemme.  
Løsningen skal ikke ses som en erstatning for direkte inddragelse via borgermøder o.l., hvor der er 
mulighed for direkte dialog, men et godt alternativ til det traditionelle borgermøde, hvor mange ikke 
har tid til at deltage i en travl hverdag.  
De indkomne svar i kommentarfeltet kan samles og indarbejdes/indtænkes i høringssvar og/eller 
vedhæftes høringssvar der indsendes til forvaltningerne. 
 

ØKONOMI 

8.000 kr. Kommentarfelt på lokaludvalgets hjemmeside 
4.000 kr. Nyhedsbrev 
------------------------------------------------------------------- 
12.000 kr.  
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VIDERE PROCES 

Såfremt der bevilges 12.000 kr. til projektet, vil sekretariatet forestå den videre sagsbehandling med 
oprettelse af de nye features på hjemmesiden.  

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.10.2010 
 
  
1. Lokaludvalget bevilgede 12.000 kr. i 2010 puljemidler til tiltag for øget borgerinddragelse på 
nettet 
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10.  Nedsættelse af ad hoc puljemiddeludvalg (2010-145379) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget nedsætter et ad hoc puljemiddeludvalg til at gennemgå og 
revidere retningslinjer for Østerbro Lokaludvalgs puljemidler, på baggrund af 
de ideer og drøftelser der fremkom på fremtidsseminaret d. 21.-22. august 2010. 

2. at Lokaludvalget vælger minimum 4 personer til dette ad hoc 
puljemiddeludvalg 

3. at Lokaludvalget beslutter at fagudvalget for børn og unges indstillinger 
angående behandling af puljemiddelansøgninger på ordinært møde den 14. 
september 2010 indgår i puljemiddeludvalgets arbejde 

4. at Lokaludvalget beslutter at medlemsforslag fra Finn Ankerstjerne indgår i 
puljemiddeludvalgets arbejde 

5. at Lokaludvalget beslutter at medlemsforslag fra Hans Bay indgår i 
puljemiddeludvalgets arbejde 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har af Borgerrepræsentationen fået udlagt 4.921.000 kr. i puljemidler til 
selvstændig varetagelse i budgetåret 2010. 

Puljemidlerne er tildelt lokaludvalget til udmøntning af netværksdannende, dialogskabende og 
bydelsrettede aktiviteter, og lokaludvalget beslutter selv efter hvilke retningslinjer og kriterier 
puljemidlerne anvendes i bydelen. 

Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til nedsættelse af et ad hoc udvalg, der skal drøfte nye 
retningslinjer for puljemidler. 

 

LØSNING 

Lokaludvalget afholdt fremtidsseminar d. 21.-22. august 2010, hvor bl.a. anvendelse og behandling 
af puljemidler blev drøftet, og der fremkom flere ideer til revision af retningslinjer og kriterier for 
behandling og tildeling af puljemidler. 

Forslag og ideer fra fremtidsseminar var bl.a. ønske om en systematik i behandling og 
forbehandling af puljeansøgninger, f.eks. som et fast skema, hvor mere standardoplysninger vil 
kunne krydses af – fx om ansøger tidligere har fået bevilget støtte.  
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Der ønskes opstillet målbare kriterier, som kan bruges i behandlingen, så der kan skelnes mellem to 
ligeværdige ansøgere, hvem skal have støtte, kan man differentiere?  

Der fremkom yderligere ønske om at lokaludvalgt kiggede mere på det bydelsrettede i 
ansøgningerne og besluttede nogle fokusområder der prioriteres. 

Forslag om skelnen mellem små og store puljeansøgninger, mulighed for at strømline 
behandlingsprocessen, med klarere retningslinjer og kriterier, nedsættelse af et puljemiddeludvalg 
med repræsentation fra de forskellige fagudvalg. 
 
Forslag om at der strammes op på kravene til ansøgernes evalueringer af de støttede aktiviteter. 
 
Hovedpointerne i debatten blev opridset som følger: 

� ”Filter” (retningslinier, praksis mv.) for at sikre en saglig begrundelse for tilsagn eller afslag. 

� Forsøg med en uddybning af sekretariatets kommentarer i forb. m. forbehandlingen, f. eks. 

afprøvning af afkrydsningsskema i forhold til standardoplysninger og vedtagne kriterier for 

støttetildeling. 

� Se på forbehandlingspraksis i andre lokaludvalg – fx har nogle flere ansøgningsfrister og 

forbehandling i særligt puljeudvalg? 

� Opstramning af krav til ansøgeres evalueringer 

På baggrund heraf, samt indkomne forslag fra Fagudvalget for børn og ungdom, medlem Finn 
Ankerstjerne og medlem Hans Bay, foreslår formandskabet at der nedsættes et ad hoc 
puljemiddeludvalg, der skal revidere de eksisterende retningslinjer for Østerbro Lokaludvalgs 
puljemidler. 

 

ØKONOMI 

Østerbro Lokaludvalg har af Borgerrepræsentationen fået udlagt 4.921.000 kr. i puljemidler til 
selvstændig varetagelse i budgetåret 2010. 

 

 

VIDERE PROCES 

Østerbro Lokaludvalgs sekretariatsmedarbejder, Ellen Jørgensen Engsted udarbejder på baggrund af 
de indkomne forslag fra fremtidsseminar, fagudvalg og medlemmer et oplæg til ad hoc 
puljemiddeludvalget. Udvalget forventes at fremsætte forslag om ændret puljemiddelpraksis til 
lokaludvalgets møde i januar 2011. 
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BILAG 
Bilag 1: Medlemsforslag retningslinjer puljeansøgninger fra Finn Ankerstjerne.doc 
Bilag 2: Medlemsforslag retningslinjer for puljemidler fra Hans Bay 
FBU forslag til puljemiddel retningslinjer 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.10.2010 
 
  
1. Lokaludvalget besluttede at nedsætte et ad hov puljemiddeludvalg til at gennemgå og revidere 
retnigslinjer for østerbro Lokaludvalgs puljemdler, på baggrund af de ideer og drøftelser der 
fremkom på fremtidsseminaret d. 21.-22. august 2010 
 
2. Lokaludvalget valgte Torkil Groving, Allan Marouf, Lartey Lawson og Hans Bay som 
medlemmer af puljemiddeludvalget, der er åbent for tilmeldinger fra de ikke-tilstedeværende 
medlemmer og suppleanter 
 
3. Lokaludvalget besluttede at forslag fra fagudvalget for børn og unge angående behandling af 
puljemiddelansøgniger indgår i puljemiddeludvalgets arbejde 
 
4. Lokaludvalget besluttede at medlemforslag fra Finn Ankerstjerne indgår i puljemiddeludvalgets 
arbejde 
 
5. Lokaludvalget stemte om hvorvidt medlemsforslag fra Hans Bay skulle indgå i 
puljemiddeludvalgets arbejde, hvilket blev godkendt med overvældende flertal. 
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11.  Medlemsforslag - Svanemøllestranden, nedsættelse af udvalg (2010-146126) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget på baggrund af medlemsforslag fra John Bloch-Poulsen 
nedsætter et ad hoc udvalg til at videre arbejde med forholdene omkring 
Svanemøllestranden.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til medlemsforslag fra John Bloch-Poulsen om nedsættelse 
af udvalg vedrørende Svanemøllestranden (bilag 1). 

Teknik & Miljøudvalget (TMU) har på sit møde den 27. september vedtaget en anlægsbevilling på 
3 mio. kr. til udbygning af faciliteterne på Svanemøllestranden (bilag 2). TMU har endvidere 
vedtaget at sende lokalplanforslag vedr. Strandpromenaden i høring (bilag 3).  

 

LØSNING 

John Bloch-Poulsen foreslår, at der nedsættes et udvalg under Østerbro Lokaludvalg, som kan 
komme med ideer til den fremtidige udvikling af området ved Svanemøllestranden. Der foreslås 
følgende oplæg til udvalget: 

1. Hvordan kan den kommende nye bebyggelse ved Strandpromenaden påvirkes? 

2. Hvordan kan Svanemøllestrandens udvikling påvirkes? 

John Bloch-Poulsen foreslår, at det kan være lokaludvalgets to fagudvalg for Teknik og Miljø og 
Kultur og Fritid, som ser på og diskuterer den kommende udvikling for området 

I lyset af beslutningerne i TMU indstiller formanden, at der nedsættes et ad hoc udvalg til samlet at 
arbejde videre med forholdene omkring Svanemøllestranden  

 

VIDERE PROCES 

Østerbro Lokaludvalg behandler medlemsforslag fra John Bloch-Poulsen. Såfremt 
medlemsforslaget imødekommes nedsættes et ad hoc udvalg for det fremtidige arbejde med 
området omkring Svanemøllestranden. 
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BILAG 
Bilag 1 - Medlemsforslag John Bloch-Poulsen 
Bilag 2 - Anlægsbevilling Svanemøllestranden 
Bilag 3 - Besl. vedrørende lokalplanforslag Strandpromenaden 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.10.2010 
 
  
1. Lokaludvalget besluttede, på baggrund af medlemsforslag fra John Bloch-Poulsen, at nedsætte et 
ad hoc udvalg til at arbejde videre med forholdene omkring Svanemøllestranden. 
 
2. Lokaludvalget valgte Torkil Groving og Anet Burchard som medlemmer af 
Svanemøllestrandudvalget, der er åbent for tilmeldinger fra de ikke tilstedeværende medlemmer og 
suppleanter 
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12.  Medlemsforslag Hans Bay, ældreråd (2010-147556) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget udsætter stillingtagen til indkommet medlemsforslag fra Hans 
Bay angående ældreråd til næste ordinære møde den 9. november 2010.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til medlemsforslag fra Hans Bay angående ældreråd.  

I forbindelse med budgetforslaget for 2011 for Københavns Kommune er der i 
Borgerrepræsentationen fremsat forslag om, at de københavnske ældreråd skal sammenlægges til ét 
ældreråd. Dette vil give en besparelse på 1,6 mio. kr. årligt. 

 

LØSNING 

For at undgå at sammenlægge ældrerådene til et samlet råd, foreslår Hans Bay, at den årlige 
besparelse på 1,6 mio. kr., som der vil kunne hentes ved sammenlægning af ældreråd, skal afholdes 
af de 12 københavnske lokaludvalg, ved at deres samlede puljemidler beskæres tilsvarende. I 
gennemsnit vil dette betyde, at lokaludvalgenes puljemidler beskæres med 135.000 kr. for hvert af 
de 12 lokaludvalg. 

Medlemsforslaget er indkommet så sent i forhold til forberedelsen af dagsorden og mødemateriale, 
at det ikke har været muligt at få udarbejdet en nærmere belysning af forslagets forudsætninger og 
konsekvenser. Det bør f.eks. afklares om lokaludvalget overhovedet har beslutningskompetence i 
denne sag eller om denne kompetence udelukkende ligger i Borgerrepræsentationen i forbindelse 
med budgetvedtagelsen. Formanden anbefaler derfor, at realitetsbehandling af medlemsforslaget 
udskydes til næste ordinære møde den 9. november 2010. 

Udmøntning af besparelse KK KK   nyt nyt 

  mio. kr. mio. kr.   mio. kr. mio. kr. 

  1. år årligt   1. år årligt 
Sammenlægning af sekretariater for 
lokaludvalg og miljøpunkt  3,2 6,4   3,2 6,4 

beskæring af puljemidler 5 5   6,6 6,6 

et samlet ældreråd 1,6 1,6    -  - 

samlet besparelse 9,8 13  9,8 13 

beskæring af puljemidler pr. lokaludvalg 0,42 0,42   0,55 0,55 
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VIDERE PROCES 

Lokaludvalget drøfter medlemsforslag ang. Ældreråd fra Hans Bay.  

 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.10.2010 
 
  
Lokaludvalget besluttede at udsætte stillingtagen til indkommet medlemsforslag fra Hans Bay 
angående ældreråd til ordinært møde den 9. november 2010 
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13.  Reklameskilt på tennishal (2010-139128) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling om der skal rejses et tilbagebetalingskrav overfor B 93 i 
forbindelse med en tidligere indgået kontrakt eller om der skal satses på et forlig, som foreslået af 
B93. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget drøfter perspektiverne i hhv. et tilbagebetalingskrav og et 
forlig omkring fremtidigt samarbejde 

2. at Lokaludvalget tager stilling til hvorvidt der skal rejses et tilbagebetalingskrav 
overfor B93 

Såfremt Lokaludvalget beslutter at rejse krav om tilbagebetaling: 

3. at lokaludvalget tager stilling til størrelsen af tilbagebetalingskravet, idet 
formanden indstiller, at det skal være på 75 % af det indgåede kontraktbeløb. 

Såfremt Lokaludvalget ikke beslutter at rejse krav om tilbagebetaling: 

4.         at Lokaludvalget bemyndiger formanden til at optage nærmere kontakt med 
B93 med henblik på, at indgå forlig, bl.a. på grundlag af det fremsatte forslag om 
samarbejde 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg modtog d. 2. november 2009 et tilbud om produktion og opsætning af et 
permanent skilt på B 93’s tennishal ved Østerbro Stadion med varighed af 1 år (Fortroligt bilag 1).  

Tilbuddet blev godkendt på Østerbro Lokaludvalgs møde d. 10. november 2009 (Bilag 2). 

Det har siden vist sig, at tennishallen er blevet fredet, og det jf. kontrakten producerede skilt er i 
stedet anvendt som bandereklame under B 93’s fodboldkampe.  

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling om der skal rejses et tilbagebetalingskrav overfor B 93 på 
75 % af det i kontrakten nævnte beløb. 

Baggrunden for indgåelse af kontrakten var, at et permanent skilt ville fremstå synligt i forbindelse 
med afholdelse af alle stadion arrangementer, så som børne-OL, klubbernes dag, atletikstævner mv. 
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Dermed ville kendskabet til lokaludvalget og muligheden for at søge puljemidler komme bredt ud 
til de mange forskellige, der færdes på Østerbro Stadion. Lokaludvalget havde ingen ønsker om 
specifikt at give sponsorstøtte til en enkelt af Østerbros idrætsklubber. 
Det skal i denne sammenhæng nævnes, at Boldklubben Skjold efter at have set 
formandsmeddelelsen på forrige møde har tilbudt også at sætte bandereklamen op til deres kampe, 
forudsat at Skjold modtager et tilsvarende beløb, som det B93 har fået. (Bilag 3) 
Sekretariatet har den 17. september 2010 sendt et brev til B 93, hvori sagsforløbet fremstilles som 
utilfredsstillende for Lokaludvalget og hvori det angives, at formanden agter at foreslå 
lokaludvalget et tilbagebetalingskrav på 75 % af det udbetalte beløb (Fortroligt bilag 4). 

Lokaludvalget har den 4. oktober modtaget svar fra B 93 med forslag om et møde, hvor det kan 
drøftes, hvordan B93 i stedet kan bidrage til eksponering af lokaludvalget. (Bilag 5). I denne 
sammenhæng nævnes følgende potentialer:  

- Et medlemsblad i super høj kvalitet der kommer 4-5 gange årligt. 
- Jævnlige annoncer og redaktionel omtale i Østerbro Avis 
- Råderet over reklamerettighederne ud mod jernbanen ved Svanemøllen station. Der er flere 
hundrede tusinder, der kører forbi hver dag. 
- En professionel og opdateret hjemmeside. 
- En ledende rolle i det politiske samarbejde imellem Østerbro klubberne i relation til at styrke 
idrætten på Østerbro. 
 
Formanden ser gerne et godt samarbejde mellem lokaludvalget og sportsklubberne på Østerbro, 
men finder det problematisk, hvis lokaludvalget i hvert enkelt tilfælde stilles over for at skulle tage 
stilling til sponsorstøtte til de enkelte klubber. Formanden tager gerne et møde med såvel B93 som 
Skjold som andre sportsklubber for at drøfte fremtidigt samarbejde, men ønsker ikke, at et sådant 
samarbejde skal være baseret på økonomiske mellemværender. Formanden skal derfor anbefale, at 
lokaludvalget i den konkrete sag træffer beslutning om at stille tilbagebetalingskrav på 75 % af det 
til B93 udbetalte beløb, da kontrakten ikke er blevet opfyldt som beskrevet. 

 
VIDERE PROCES 

Formanden for Østerbro Lokaludvalg varetager med assistance fra sekretariatet den videre proces 
og kontakt med B93. 

 

 
BILAG 
beslutning om reklame på Østerbro Stadion 101109.doc 
Vedr. Reklameskilt på Østerbro Stadion 
Vedr. Angående aftale om reklameskilt 
FORTROLIGT BILAG 1: Tilbud på reklameskilt Østerbro Stadion.doc 
FORTROLIGT bilag 4: Brev til B93 ang  reklameskilt.doc 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 12.10.2010 
 
  
Hans Bay erklærede sig inhabil og var ikke til stede under behandlingen 
 
1. Lokaludvalget drøftede perpsektiverne i hhv. et tilbagebetalingskrav og et forlig omkring 
fremtidigt samarbejde 
 
2. Lokaludvalget stemte om hvorvidt der skulle rejses et tilbagebetalingskrav 
for: 8 stemmer              imod: 6 stemmer             undlod: 2 stemmer 
Lokaludvalget godkendte således at der rejses et tilbagebetalingskrav 
 
3. Lokaludvalget stemte om ændringsforslag til hvorvidt størrelsen af tilbagebetalingskravet skal 
være på 100 % af det indgåede kontraktbeløb 
for: 3 stemmer        imod: 11 stemmer       undlod: 2 stemmer 
Lokaludvalget nedstemte ændringsforlslaget, og besluttede at godkende et tilbagebetalingskrav på 
75 % af det indgåede kontraktbeløb 
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14.  Eventuelt (2010-139414) 
 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 22.38 
 


