
 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL 
 
for mødet den 14.09.2010, kl. 19:00 i Kildevæld Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 
København Ø 
 
 
 
 
 
1.  Borgernes 20 minutter (2010-130953) 

2.  Godkendelse af dagsorden (2010-130943) 

3.  Formandens meddelelser (2010-130970) 

4.  Ansøgninger til Østerbropuljen 3. runde - FTM (2010-130977) 

5.  Ansøgninger til Østerbropuljen 3. runde - FBU (2010-131001) 

6.  Ansøgninger til Østerbropuljen 3. runde - FKF (2010-130995) 

7.  Udpegning af 5 personer til ad hoc puljebehandlingsgruppe (2010-132482) 

8.  Opfølgning på ungdomsindsatsen (2010-131030) 

9.  Borgermøde om Nørre Campus projekt (2010-133275) 

10.  Nedsættelse af nye fagudvalg (2010-131027) 

11.  Nordhavnsvej - den videre proces (2010-131014) 

12.  Medlemsforslag: ØLU deltagelse i Friløbet (2010-133339) 

13.  Medlemsforslag - deltagelse i ansættelsesudvalg for Biblioteker (2010-133505) 

14.  Eventuelt (2010-130961) 
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1.  Borgernes 20 minutter (2010-130953) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

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

 

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.09.2010 
 
  
Der var ingen spørgsmål eller forslag fra borgerne. 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 14.09.2010 
 

 2 

 
2.  Godkendelse af dagsorden (2010-130943) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender 1. næstformand, Mikkel Søndergaard, som 
ordstyrer for mødet.  

2. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet. 

 

 

Fraværende med afbud:  

Luise Søe – 2. suppleant Mette Herholdt Mertz deltog 

Jan Væver – 1. suppleant Dan Pedersen deltog 

Linda Christensen – 2. suppleant Axel Thrige Laursen deltog 

John Bloch-Poulsen – suppleant indkaldt, men kunne ikke deltage 

Jan Due – suppleant indkaldt, men kunne ikke deltage 

Jan Gebhardt Pedersen – sent afbud, suppleant ikke indkaldt 

Simon Simonsen – sent afbud, suppleant ikke indkaldt 

 

Fraværende uden afbud: 

Annette Engell 

Torben Adelborg-Beck 

Magdalena Szymanski 

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.09.2010 
 
  
1. at: Lokaludvalget godkendte 1. næstformand, Mikkel Søndergaard, som ordstyrer. 
2. at: Lokaludvalget godkendte dagsordenen for mødet. 
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3.  Formandens meddelelser (2010-130970) 
1. Invitation til stormøde om den Københavns ny integrationspolitik 

De to stormøder der afholdes den 22. september i Prismen på Amager og den 27. september i 
Korsgadehallen på Nørrebro, begge møder afholdes kl. 16-18-30. For yderligere oplysninger om 
arrangementet og tilmelding henvises til www.blanddigibyen.dk 

 

2. Henvendelse vedr. Lersø Park Plads 

Fagudvalget for Teknik og Miljø har i en henvendelse til Center for Anlæg og Udbud og 
Haraldsgadekvarterets Områdeløft gjort opmærksom på problematikker for cyklister fra Østerbro i 
retning Nørrebro ved etablering af en lommepark ved Lersø Park Allé/Jagtvej.  

 

3. Reklameskilt på Østerbro Stadion 

Lokaludvalget har tidligere besluttet at betale for en permanent skiltning opsat på B93 tennishal i en 
étårig periode. Tennishallen er siden blevet fredet, og der må derfor ikke skiltes permanent.  B93 
har i stedet givet lokaludvalget en bandereklame. Denne bliver imidlertid kun taget frem ved B93 
hjemmekampe og ikke ved de øvrige idrætsarrangementer på Østerbro Stadion. 

Idet formandskabet finder dette utilfredsstillende, er sekretariatet blevet bedt om at tage kontakt til 
B93 for at få en nærmere redegørelse for sagen. Status er lige nu, at B93 har tilbudt Østerbro 
Lokaludvalg, at perioden for bandereklamen på Østerbro Stadion forlænges til i alt to år. 
Formandskabet vil vende tilbage til lokaludvalget, når sagen er nærmere belyst. 

 

4. Invitation til støjseminar 

Det Økologiske Råd, Miljøpunkt Østerbro og Ryvang Lokalråd inviterer den 11. oktober kl. 19-
21.30 i Krudttønden til et seminar om støjforurening på Østerbro. Tilmelding på 
stojosterbro@hotmail.com Projektet er støtte af Østerbro Lokaludvalg. 

 

5. Åbent hus om Nordhavnsvej 

Invitation fra Teknik- og Miljøforvaltningen til deltagelse i åbent hus arrangement 22. september 
mellem kl. 15 og 20 på Ryparkens Idrætsanlæg. Til arrangementet vil der være modeller over, 
hvordan Nordhavnsvejen kommer til at se ud. Der vil der ud over være mulighed for at få mere at 
vide om byggefasen og eventuelle anlægsgener. 

 

6. Skema – puljemiddelstatus pr. 1. september 2010. 
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Oversigt vedlagt som bilag. 

 

7. Invitation til Vidensbydel Nørre Campus præmiering 

Invitation til kåring af vinder af idékonkurrence om udvikling af ny vidensbydel Nørre Campus den 
16. september 2010 kl. 14-16 på Panuminstituttet, Dam Auditoriet, Blegdamsvej 3B. 

 

8. Ændrede pris- og lønfremskrivninger 

Som følge af kommunernes aftale med regeringen er p/l-satserne for 2010 ændret. Det betyder, at 
bevillingerne for 2010 ændres. Ændringen betyder for Østerbro Lokaludvalg, at puljemidlerne 
nedskrives med 47.000 kr. så der i alt er 4.921.000 kr. til disponering i 2010. 
 

 

 

 

 
 
BILAG 
Status på puljemidler 1. september.xls 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.09.2010 
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4.  Ansøgninger til Østerbropuljen 3. runde - FTM (2010-130977) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Teknik- og Miljø indstiller, 

1. at Østerbro Lokaludvalg følger fagudvalgets indstillinger til de 3 ansøgninger. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget 12 ansøgninger til 3. ansøgningsrunde til Østerbropuljen. 
Fagudvalget for Teknik og Miljø har forbehandlet 3 ansøgninger.  

 

LØSNING 

”Don’t tell it – show it” af TV-Bella 

Der søges om 10.000 kr. til afholdelse af en bydelskonference med emnet energibesparelser hos 
små og mellemstore virksomheder. TV-Bella har produceret 6 små film om emnet som oplæg. 
Formålet er at skabe netværk mellem virksomhederne. 
 
Indstilling: Fagudvalget er positivt indstillet over for projektet, dog betinges fagudvalgets 
anbefaling, at der etableres et samarbejde med Miljøpunkt Østerbro/2100.nu. 
 

”Trianglen 2020” af Ib Larsen 

Der søges om 30.000 kr. til udarbejdelse af tegningsmateriale til en løsningsmodel for Trianglen, 
som triangelgruppen ser den i år 2020. Triangelgruppen vil overdrage resultaterne fra 
tegningsmaterialet til Lokaludvalget med henblik på afholdelse af et borgermøde for at skabe dialog 
om Trianglens fremtid. (Der søges om forudbetaling a conto af 50%). 
 
Indstilling: Fagudvalget er positivt stillet overfor projektet, men valgte på 
forbehandlingstidspunktet at afvise ansøgningen, da det var uklart hvilken betydning 
problemstillingerne rejst af sekretariatet havde for en bevilling. Fagudvalget bad sekretariatet om 
at undersøge de nævnte problemstillinger nærmere. 
 
Sekretariatets bemærkninger: Sekretariatet har forelagt Center for Sikker Bys jurister 
problemstillingen, som er opridset i sekretariatets bemærkninger til puljeansøgning - ”Trianglen 
2020”. Center for Sikker Bys jurister vurderer, at der ikke ligger juridiske problemstillinger til 
hinder for, at ansøgningen vil kunne imødekommes. 
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Sekretariatet tilslutter sig denne udtalelse, og trækker derved sit forbehold tilbage. 
 Da Triangelgruppen formelt set ikke er nedsat som en ad hoc-gruppe under Østerbro Lokaludvalg, 
og da der derfor ikke kan drages en direkte parallel hertil, bør ansøgningen behandles som en 
almindelig ekstern puljeansøgning. 
 
Linda Christensen deltog ikke i forbehandlingen af ansøgningen. 
 
”Kend din bydels gade -Bopa Plads” af Nina Svaneberg 
 
Der søges om 60.000 kr. til udarbejdelse og opsætning af tavle og skulptur på BOPA plads med 
henblik på at øge de forbipasserendes kendskab til modstandsgruppen, som har lagt navn til 
pladsen.   
 
Indstilling: Fagudvalget finder ansøgningsmaterialet mangelfuldt og usammenhængende. Det 
fremgår ikke hvordan projektet forventes realiseret. På denne baggrund afvises projektet. 
 
ØKONOMI 

Der er til 3. ansøgningsrunde ansøgt for i alt 481.000 kr.  

Pr. 6. september 2010 resterer der 723.451 kr. til disponering i Østerbropuljen.  

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandling og meddeler Lokaludvalgets beslutninger til 
ansøgerne.  

 
 
BILAG 
ansøgning - Kend din bydels gade BOPA Plads 
Ansøgningsskema - Trianglen 2020 
Dont tell it - show it - ansøgningsskema 
Projektbeskrivelse Kend din bydels gader BOPA plads.docx 
Trianglen 2020-budget 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.09.2010 
 
  
1. at: 
"Don't tell it - show it": Ansøger havde inden mødet ønsket at trække ansøgningen tilbage. 
 
"Trianglen": Axel Thrige Laursen erklærede sig inhabil og forlod salen under behandlingen. 
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Der blev stemt om bevilling af ansøgningen: 
For: 12    Imod: 0     Undlod:   3 
Ansøgningen blev bevilget. 
 
"Kend din bydels gader - BOPA Plads": Fagudvalgets indstilling til afslag blev tiltrådt. 
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5.  Ansøgninger til Østerbropuljen 3. runde - FBU (2010-131001) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Børn og Unge indstiller, 

1. at Østerbro Lokaludvalg følger fagudvalgets indstillinger til de 5 ansøgninger.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget 12 ansøgninger til 3. ansøgningsrunde til Østerbropuljen. 
Fagudvalget for Børn og Unge har forbehandlet 5 ansøgninger.  

 

LØSNING 

Fagudvalget for Børn og Unge indstiller at alle ansøgning, som er indstillet til bevilling ud over de 
specifikke krav beskrevet under indstillingerne lever op til følgende retningslinjer: 
 
Før aktiviteten: 
 
1. Ansøger skal indsende kopi af udsendte invitationer (mail eller brev) og redegøre for, hvem 
invitationen er sendt til. Desuden skal kopi af PR-materiale indsendes. Sekretariatet skal stå for at 
samle og arkivere det indsendte materiale. 
 
2. Ansøger skal såfremt målgruppen er institutioner/skoler sende en kopi af invitationsbrev samt 
PR-materielle som er sendt til aviser. 
 
Efter aktiviteten: 
 
1. Ansøger skal efter aktivitets gennemførelse oplyse: Antal af deltager. (Hvis der er tale om 
institutioner) skal antallet af deltagere angives og navne på deltagende institutioner anføres samt en 
kontaktperson for institutionerne. 
2. Der skal indsendes to stk. billeder fra aktivitets gennemførelse. 
3. En kort beskrivelse af forløbet – max 1 side samt navn på skriveren.  
 
Ansøger gøres opmærksom på at disse informationer indhentes for at dokumentere og profilere 
Østerbro Lokaludvalgs arbejde samt dokumentere, hvad puljestøtterne bruges til.  
 

Aktive Lørdage på Kildevældsskolen af Fritidsforeningen Kildevæld 
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Der søges om 71.000 kr. til afholdelse af to aktive lørdagsarrangementer for børn. I den forbindelse 
skal der indkøbes en Air-track (en lang hoppepude til leg og motoriktræning i gymnastik), som 
placeres i Kildevældsskolens Multihal, så fremtidige brugere også vil kunne bruge Air-tracken. (Der 
søges om a contoudbetaling på 50%). 
 
Indstilling: Fagudvalget for Børn og Unge indstiller at ansøgningen bevilges 71 000 kr. til 
aktiviteterne samt indkøb af Air-track. (se kommentar). Yderligere skal sekretariatet udforme en 
kontrakt med Fritidsforeningen Kildevæld, hvor ledelsen på Kildevældsskolen som en af de 3 parter 
underskriver. 
 
FBUs kommentarer: Ansøgningen støttes med det ansøgte beløb på 71.000 kr. 
Projektet er bydelsrettet, neværksdannende og dialogskabende. Anskaffelse af Air-track er til fordel 
for alle borger på Østerbro ikke mindst de ca. 750 børn inklusiv 120, der gå i specialerækken med 
en begrænsning, som gør det svært for dem at deltage i fælles idrætsliv samt fritidsaktiviteter efter 
skoletid. Disse børn inden for skole og fritids rammen får gavn af de muligheder Air-Track har.  
Det menes, at en Air-track, der er placeret i bydelens største gymnastikhal, som er åben i efterskole 
tid og i weekender, kan danne rammen for at udfordre alle børn på Østerbro gennem gymnastik, 
motion og leg for at komme hinanden ved. Kildevældsskolen, hvor Fritidsforeningen Kildevæld 
holder til, er af Københavns kommune udpeget til at være åben for borger for trinvis fra Østerbro 
også i weekender. Bemærkes at børn fra Langelinje- og Klostervægnet skole gennem de det sidste 3 
år har deltaget og deltager i aktiviteter med Kildevældskolen som samlingspunktet med støtte fra 
Østerbro Lokaludvalget. 
Fritidsforeningen Kildevæld har til mål og arbejde for, at børn på Østerbros stimuleres for aktiv 
deltagelse i idræt og sportsaktiviteter. Dette mål skal ikke begrænses af sekretatriets manglende 
kapacitet ti at sikre, at Air-track er tilgængelig for alle på Østerbro. Air-tracken vil være 
tilgængelig for alle, fordi Kildevældskolen, hvor Air-tracken skal stå, er åben for borgernes 
benyttelse i alle uge dage.  
 
(Lartey Lawson deltog ikke i forbehandlingen) 
 
”Pygmæen Pigwi og stemmen der blev væk” af Krudttønden 
 
Der søges om 10.000 kr. til en gratis børneteaterforestilling for daginstitutioner og private familier 
med børn. Afholdes i efterårsferien. 
 
Indstilling: Fagudvalget indstiller, at ansøgte beløb på 10 000 kr. bevilliges. Ansøger gøres 
opmærksom på de overstående retningslinjer for dokumentation, samt at arrangementet skal være 
gratis, og beløbet er eksklusiv moms.  
 
 
”Sangskattejagt” af Iben Vestergaard 
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Der søges om 15.000 kr. til afholdelse af en skattejagt på Østerbros skoler 0.-3. klasse, hvor 
børnene underholdes og lærer om sang, musik og rytmik. 
 
Indstilling: Efter at Fagudvalget har indhentet yderligere oplysninger om projektet, indstilles der 
støtte til arrangementet på det ansøgte beløb på 15 000 kr. Ansøger gøres opmærksom på de 
overstående retningslinjer for dokumentation. 
 
 
”Cirkuskanonen på folkeskoler på Østerbro” af Cikaros og TinCanCompagny 
 
Der søges om 21.000 kr. til afholdelse af en cirkusevent på 3 af Østerbros skoler, hvor eleverne får 
mulighed for at prøve cirkustricks, akrobatik, mv. Eventen afsluttes med en forestilling for hele 
skolen. 
Projektet finansieres halvt af Kulturministeriet. Såfremt ØLU støtter med 21.000 kr. støtter KUM 
med et tilsvarende beløb. 
 
Indstilling: Efter at Fagudvalget har indhentet yderligere oplysninger, hvor ansøger har oplyst, at 
alle skoler fik en invitation, og at arrangementet gennemføres for de skoler, der har sat ja til det. 
Fagudvalget indstiller, at projektet støttes med det ansøgte beløb på 21 000 kr. Ansøger gøres 
opmærksom på de overstående retningslinjer for dokumentation. 
 
”Rap Kings” af Andrea Lengua 

Der søges om 10.000 kr. til afholdelse af en rapkonkurrence for unge. Rap Kings er et koncept, som 
ud over selve konkurrencen søger at skabe netværk for unge i sær i udsatte boligområder. 
 
Indstilling: Fagudvalget indstiller, at arrangementet støttes med det ansøgte beløb 10.000 kr. Vi 
lægger vægt på, at arrangementet er nyt og holdes på Østerbro. Ansøger gøres opmærksom på de 
overstående retningslinjer for dokumentation 
 
 

ØKONOMI 

Der er til 3. ansøgningsrunde ansøgt for i alt 481.000 kr.  

Pr. 6. september 2010 resterer der 723.451 kr. til disponering i Østerbropuljen.  

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandling og meddeler Lokaludvalgets beslutning til 
ansøgerne.  
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BILAG 
Ansøgning - Cirkuskanonen 
Ansøgning - Sangskattejagt 
Ansøgning forudbetaling - Aktive Lørdage 
Ansøgningsskema - Rap Kings 
Ansøgningsskema Pygmæen Pigwi 
Ansøgningsskema/budget - Aktive Lørdage på Kildevældsskolen 
Budget for Cirkuskanonen på skoler på Østerbro 2010.doc 
BUDGET- Rap Kings 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.09.2010 
 
  
1. at: 
Ordstyreren gjorde opmærksom på, at ansøgningerne behandles efter lokaludvalgets retningslinier 
og ikke efter fagudvalgets i indstillingen opstillede retningslinier. 
 
"Aktive lørdage på Kildevældsskolen": Lartey Lawson og Mette Mertz erklærede sig inhabile og 
forlod salen under behandlingen. 
Fagudvalgets indstilling om bevilling blev tiltrådt. 
 
"Pygmæen Pigwi og stemmen der blev væk": Rita Sørensen erklærede sig inhabil og forlod salen 
under behandlingen. 
Fagudvalgets indstilling om bevilling blev tiltrådt. 
 
"Sangskattejagt": Fagudvalgets indstilling om bevilling blev tiltrådt. 
 
"Cirkuskanonen": Fagudvalgets indstilling om bevilling blev tiltrådt. 
 
"Rap Kings": Fagudvalgets indstilling om bevilling blev tiltrådt. 
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6.  Ansøgninger til Østerbropuljen 3. runde - FKF (2010-130995) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Kultur og Fritid indstiller, 

1. at Østerbro Lokaludvalg følger fagudvalgets indstillinger til de 4 ansøgninger. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget 12 ansøgninger til 3. ansøgningsrunde til Østerbropuljen. 
Fagudvalget for Kultur og Fritid har forbehandlet 4 ansøgninger.  

 

LØSNING 

”Sille på Østerbro” af Julie Dinesen 

Der søges om 190.350 kr. til udarbejdelse af en børnebog og efterfølgende højtlæsning på bibliotek 
og daginstitutioner. Bogen har et kulturformidlings aspekt, da bogen skrives som en ”guide” for 
børn til historiske og kulturelle steder i bydelen. 

Indstilling: Fagudvalget for Kultur og Fritid vurderer, at der er tale om et kommercielt projekt, som 
det ligger uden for Lokaludvalgets rammer at støtte. Fagudvalget indstiller på denne baggrund et 
afslag. 

 
”Forberedelse og festligholdelse af Roklubben Gefions 70 års jubilæum af Roklubben Gefion 

Der søges om 30.000 kr. til renoveringsarbejde af klublokaler som forberedelse til festligheder i 
forbindelse med roklubbens 70 års jubilæum. 
 
Indstilling: Fagudvalget for Kultur og Fritid vurderer, at projektet mangler offentlighed, da 
arrangementerne har karakter af interne medlemsarrangementer. Endvidere vurderes renoveringen 
af klublokaler at være en driftsstøtte, som Lokaludvalget ifølge retningslinjerne ikke kan støtte. 
Fagudvalget indstiller på denne baggrund et afslag. 

 
”Foredrag” af Sions kirke menighedsråd og ungdomsudvalg 

Der søges om 18.000 kr. til afholdelse af to foredragsaftener om kulturelle strømninger. 

Indstilling: Fagudvalget for Kultur og Fritid har ikke været i stand til at forbehandle ansøgningen i 
sin nuværende form, da ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad belyser projektets indhold. Ansøger 
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har tidligere indleveret mangelfuldt ansøgningsmateriale. Sekretariatet har udbedt sig et uddybet 
materiale, men der er ikke fremsendt uddybende oplysninger. Fagudvalget indstiller på denne 
baggrund et afslag. 

 
”Release af Emil Hartmann CD’er af Iben Vestergård 
 
Der søges om 14.700 kr. til afholdelse af en reception og et foredrag om komponisten Emil 
Hartmann i forbindelse med release af to cd’er med hidtil ukendt musik af komponisten. 

Indstilling: Fagudvalget for Kultur og Fritid er positivt indstillet over for, at Emil Hartmanns musik 
formidles på Østerbro. Dog vurderer fagudvalget, at der er tale om en promotion af de indspillede 
CD’er, der vurderes at have kommercielt sigte og derfor ikke kan støttes jf. lokaludvalgets 
retningslinjer. Fagudvalget indstiller på denne baggrund et afslag. 

 
 

ØKONOMI 

Der er til 3. ansøgningsrunde ansøgt for i alt 481.000 kr.  

Pr. 6. september 2010 resterer der 723.451 kr. til disponering i Østerbropuljen.  

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandling og meddeler Lokaludvalgets beslutning til 
ansøgerne.  

 
 
BILAG 
Ansøgning - Foredrag ved Sions Kirkes menighedsråd 
Ansøgning - Release af Emil Hartmann CD'er 
Ansøgning - Roklubben Gefions 70 års jubilæum 
Ansøgning - Sille på Østerbro 
Budget - Sille på Østerbro 
Følgebrev - Sille på Østerbro 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.09.2010 
 
  
1. at: 
"Sille på Østerbro": Fagudvalgets indstilling om afslag blev tiltrådt. 
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"Forberedelse og festligholdelse af Roklubben Gefions 70 års jubilæum": Fagudvalgets indstilling 
om afslag blev tiltrådt. 
 
"Foredrag": Fagudvalgets indstilling om afslag blev tiltrådt. 
 
"Release af Emil Hartmann CD'er": Der blev stemt om fagudvalgets indstilling om afslag: 
For: 9   Imod: 2   Undlod: 3 
Fagudvalgets indstilling om afslag blev tiltrådt. 
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7.  Udpegning af 5 personer til ad hoc puljebehandlingsgruppe (2010-132482) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandsskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget udpeger en ad hoc puljebehandlingsgruppe på 3-5 personer, 
som skal forestå forbehandlingen af ansøgninger til ekstraordinær 
ansøgningsrunde.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg vedtog den 7. september 2010 en ekstraordinær ansøgningsrunde i 2010 med 
ansøgningsfrist 1. oktober og til behandling i Lokaludvalget den 12.oktober 2010. 

For at lette sagsbehandlingen og for ikke at belaste fagudvalgene med forbehandling af ekstra 
ansøgninger, blev det besluttet, at ansøgningerne i denne runde forbehandles i en ad hoc 
puljebehandlingsgruppe. Det blev foreslået, at ad hoc udvalget skulle bestå af 5 personer. Der var 
dog på mødet den 7. september ikke tilstrækkeligt med medlemmer, som meldte sig at deltage i 
gruppen.  

 

LØSNING 

Det foreslås derfor, at Lokaludvalget udpeger 3-5 personer blandt Lokaludvalgets medlemmer til at 
forestå forbehandlingen af indkomne ansøgninger til den ekstraordinære ansøgningsrunde.  

 

VIDERE PROCES 

Lokaludvalget udpeger 3-5 personer til ad hoc puljebehandlingsgruppen. Sekretariatet varetager den 
øvrige sagsbehandling i forhold til ansøgningerne.  

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.09.2010 
 
  
1. at: Lokaludvalget udpegede en ad hoc puljebehandlingsgruppe bestående af: 
Allan Marouf, Inger-Marie Dyrholm, Lartey Lawson, Jan Due og Finn Ankerstjerne. 
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8.  Opfølgning på ungdomsindsatsen (2010-131030) 
Østerbro Lokaludvalg afholder en stor ungdomskonference lørdag den 25. september 2010, som 
afslutning på en større ungdomsindsats besluttet i foråret. Lokaludvalget skal tage stilling til 
opfølgning på ungdomsindsatsen. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for børn og unge indstiller Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget beslutter at afsætte 250.000 kr. i puljemidler til opfølgning på 
ungdomsindsatsen. 

2. at Lokaludvalget beslutter hvordan midlerne bedst anvendes på næste ordinære 
møde den 12. oktober 2010, hvor ungdomskonferencen den 25. september 2010 
har været afholdt, og de unges idéer og forslag foreligger. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg afholder en stor ungdomskonference lørdag den 25. september 2010, som 
afslutning på en større ungdomsindsats besluttet på Østerbro Lokaludvalgs ordinære møde den 16. 
marts 2010.  

Lokaludvalget skal tage stilling til hvorledes der skal følges op på udkommet af ungdomsindsatsen. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde den 16. marts 2010 at afsætte 197.000 kr. i 
puljemidler til en ungdomsindsats bestående af tre scenarier, for at afdække de unges behov og 
ønsker for et mere attraktivt ungdomsliv på Østerbro. 
 

De første to af Ungdomsindsatsens tre scenarier er nu afviklet. Der er med succes gennemført 
fokusgruppeinterviews og dialogmøder, hvor mange interessante historier, forslag og kritik er 
fremkommet fra de unge i klubberne på Østerbro samt unge, de har fået kontakt til gennem SSP, 
gadeplansmedarbejdere og lignende.  
 
Vi er nu i gang med forberedelserne til Scenarie 3, hvor der gennemføres 
spørgeskemaundersøgelser med alle 4. – 9. klasser på Østerbro, så der i denne uge indsamles de 
omkring 2200 spørgeskemaer. På baggrund af spørgeskemaerne, samt ud fra de allerede afviklede 
interviews og dialogmøder, udarbejdes en opfølgning, som fremlægges på et møde med 
projektgruppen d. 14. september 2010. Således at vi til Ungdomskonferencen d. 25. september 2010 
har en fornemmelse af, hvad de unge indtil videre mener om deres liv og muligheder på Østerbro. 
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Repræsentanter fra alle de deltagende 4. - 9. klasser deltager på Ungdomskonferencen og 
fremlægger klassens bud på ønskede tiltag. Ligeledes byder dagen på idéudviklingsworkshops, som 
skal ende ud med nogle konkrete bud og melding fra de unges, i fht. hvordan vi videre kan arbejde 
med at skabe et godt Østerbro for deres målgruppe. 
 
For at kunne realisere nogle af de unges ønsker og lave en reel opfølgning på det store arbejde, de 
har deltaget i indstilles det at afsætte 250.000 kr. i puljemidler til projekter/arrangementer, der kan 
efterkomme nogle af de bud, vi har bedt dem om at komme med, på hvad der vil gøre Østerbro et 
bedre sted at bo for de unge.  
 
Såfremt lokaludvalget bevilger de 250.000 kr. i puljemidler, vil dette blive meldt ud på 
ungdomskonference, og forløbet fastlagt således at der kommer konkrete forslag til opfølgning fra 
de unge. 
 

ØKONOMI 

 

 

VIDERE PROCES 

 

 

 

  

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.09.2010 
 
  
Lokaludvalget besluttede at behandle de to at-punkter undet et. 
 
1. at: Lokaludvalget besluttede at afsætte 250.000 kr. i 2010-puljemidler til opfølgning på 
Ungdomskonferencen og at behandle hvordan midlerne bedst anvendes på næste ordinære møde 
den 12. oktober 2010. 
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9.  Borgermøde om Nørre Campus projekt (2010-133275) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til afholdelse af et borgermøde om vidensbydel Nørre 
Campus 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget beslutter at afholde et informations- og debatmøde om 
vidensbydel Nørre Campus i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg og Center 
for Byudvikling 

2. at Lokaludvalget beslutter at afsætte 25.000 kr. til afholdelse af et borgermøde 
om vidensbydel Nørre Campus 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget en henvendelse fra Center for Byudvikling angående eventuel 
borgerinddragelse om udbygningen af Rigshospitalet.  

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg har i sit møde den 11. maj 2010 behandlet forudgående høring om 
udbygningen af Rigshospitalet, og som led i samme større områdeprojekt har Lokaludvalget haft 
udvidelse af Panum Instituttet i høring, samt behandlet Niels Bohr Science Park på sit forrige møde 
den 17. august 2010. Den 16. september 2010 præsenteres vinderforslaget i den internationale 
idékonkurrence om udviklingen af vidensbyen Nørre Campus, hvor der i de kommende år forventes 
investeret to-cifrede milliardbeløb.  

 

Formandskabet og Fagudvalget for teknik og miljø vil gerne medvirke til at der etableres en 
ordentlig dialog mellem bydelens beboere og de kommende bygherrer og kommunens forvaltning 
om det samlede kompleks af planer for Nørre Campus, Panuminstituttet, Niels Bohr Science Park 
og Rigshospitalet. 

 

Formanden foreslår derfor at der indgås et samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg og Center for 
Byudvikling om afholdelse af et offentligt informations- og debatmøde hvori hele områdets 
udvikling behandles, herunder (kollektiv) trafik og parkeringsløsninger. 

 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 14.09.2010 
 

 19 

ØKONOMI 

Der afsættes et rammebeløb på 25.000 kr. til at dække Østerbro Lokaludvalgs forventede andel af 
udgifterne til mødet. 

VIDERE PROCES 

Der tages nærmere kontakt til Centre for Byudvikling og Nørrebro Lokaludvalg om planlægning af 
arrangementet. 

 

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.09.2010 
 
  
Lokaludvalget besluttede at behandle de to at-punkter under et. 
 
1. at: Lokaludvalget besluttede at afholde et informations og debatmøde om vidensbydel Nørre 
Campus i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg og at afsætte 25.000 kr. i 2010 puljemidler til 
afholdelse af mødet. 
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10.  Nedsættelse af nye fagudvalg (2010-131027) 
Østerbro Lokaludvalg skal følge op på drøftelser om nye fagudvalg fra fremtidsseminaret den 21.-
22. august 2010 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget beslutter at opløse de nuværende 7 fagudvalg og i stedet 
nedsætte 4 nye fagudvalg, kaldet hhv. teknik & miljø, kultur & fritid, børn & 
unge og social & sundhed 

2. at Lokaludvalget vælger en formand for hvert af de 4 nye fagudvalg 

3. at Lokaludvalg pålægger hvert af de nye fagudvalg at fremlægge en kort 
beskrivelse af deres arbejdsområde til næste ordinære lokaludvalgs møde 
tirsdag den 12. oktober 2010 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har som foreskrevet i den forrige Forretningsorden for Østerbro Lokaludvalg, 
dateret den 5. februar 2008, haft 7 stående fagudvalg, svarende til de 7 faste udvalg under 
Borgerrepræsentationen. 

Lokaludvalget har i sine to seneste møder den 17. august og 7. september 2010 behandlet og 
vedtaget en ændret forretningsorden for Østerbro Lokaludvalg, således at forretningsordenen ikke 
længere fastlægger antallet af fagudvalg eller deres arbejdsområde. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg har på baggrund af den nye forretningsorden mulighed for at ændre antallet 
af fagudvalg med det formål at samle de aktive kræfter i færre og dermed mere slagkraftige 
fagudvalgene. 

I forlængelse af diskussionerne på fremtidsseminaret foreslår formandskabet at der nu nedsættes 4 
nye fagudvalg: teknik & miljø, kultur & fritid, børn & unge samt social & sundhed.  

De enkelte fagudvalg skal selv udforme et arbejdsgrundlag, med en kort beskrivelse af deres 
arbejdsområde, herunder hvad fagudvalget særligt ønsker at fokusere på, som fremlægges på 
lokaludvalgets møde den 12. oktober 2010. 

Som oplæg til drøftelserne i de nye fagudvalg vedlægges en ”spiseseddel”, som formandskabet og 
sekretariatet har udarbejdet på grundlag af drøftelserne på fremtidsseminaret. 
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VIDERE PROCES 

Fagudvalgene drøfter og beslutter frem til næste ordinære lokaludvalgs møde den 12. oktober 2010 
hvad de skal beskæftige sig med af områder, hvilke arbejdsopgaver de skal varetage, fokusområder 
og opstiller 3 succeskriterier for fagudvalgets arbejde. 

 

 
 
BILAG 
Spiseseddel til fagudvalg 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.09.2010 
 
  
1. at: Lokaludvalget besluttede at opløse de nuværende 7 fagudvalg og i stedet nedsætte 4 nye 
fagudvalg kaldet hhv. teknik & miljø, kultur &fritid, børn & unge og social & sundhed. 
 
2. at: Lokaludvalget valgte følgende formænd for de fire nye fagudvalg: 
teknik og miljø: Linda Christensen 
kultur og fritid: Inger-Marie dyrholm 
børn og unge: Lartey Lawson 
social og sundhed: Allan Marouf 
 
3. at: Lokaludvalget pålagde de fire nye fagudvalg at fremlægge en kort beskrivelse af deres 
arbejdsområder til næste ordinære lokaludvalgsmøde den 12. oktober 2010. 
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11.  Nordhavnsvej - den videre proces (2010-131014) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller, 

1. at Østerbro Lokaludvalg på baggrund af Fagudvalgets for Teknik og Miljøs 
sonderinger med Center for Anlæg og Udbud tager nærmere kontakt til Teknik- 
og Miljøforvaltningen med henblik på drøftelser om detailudformningen og 
afværgeforanstaltninger for den kommende Nordhavnsvej.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg drøftede på ordinært møde den 17. august Lokaludvalgets videre ageren i den 
videre proces om Nordhavnsvej.  

Det blev på dette møde besluttet at bede Fagudvalget for Teknik og Miljø (FTM) om at tage kontakt 
til forvaltningen med henblik på at orientere Lokaludvalget om den videre proces omkring 
Nordhavnsvejen. Repræsentanter for FTM har holdt et opklarende møde med Center for Anlæg og 
Udbud ved projektchef for Nordhavnsvejensprojektet, Anne Kongsfelt. Der redegøres nærmere for 
dette på Lokaludvalgets møde. 

. 

LØSNING 

På baggrund af møde med projektchef for Nordhavnsvejsprojektet, Anne Kongsfelt, Center for 
Anlæg og Udbud foreslås det, at Østerbro Lokaludvalg forud for arrangementet den 22. oktober 
tager kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på nærmere at drøfte 
detailplanlægningen og udformningen af Nordhavnsvejen. 

På mødet redegøres nærmere for FTMs sonderinger med Center for Anlæg og Udbud. 

 

VIDERE PROCES 

Østerbro Lokaludvalg tager kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på drøftelser om 
detailudformningen og afværgeforanstaltninger for den kommende Nordhavnsvej.  

Den 22. oktober 2010 afholdes et åbent hus arrangement, hvor den valgte Nordhavnsvejsløsning 
præsenteres, og hvor der kan stilles spørgsmål til forvaltningen ølu er inviteret. 
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BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.09.2010 
 
  
1. at: Lokaludvalget besluttede at pålægge fagudvalget for teknik og miljø, at tage nærmere kontakt 
med teknik- og miljøforvaltningen med henblik på drøftelser om detailudformningen og 
afværgeforanstaltninger for den kommende Nordhavnsvej. 
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12.  Medlemsforslag: ØLU deltagelse i Friløbet (2010-133339) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller, 

1. at Østerbro Lokaludvalg behandler medlemsforslag fra medlem, Jan Due.  

 

PROBLEMSTILLING 

Den 26. september 2010 afvikles Berlingske Tidens motionsløb, ”Friløbet”, Motionsløbet har start 
og mål på Østerbro Stadion. Ruten går ad Østerbrogade og langs søerne til Tivoli og tilbage langs 
søerne og gennem fælledparken til stadion.  

 

LØSNING 

Det forventes, at motionsløbet vil trække folk til området, og der vil være liv i gadebilledet. Jan Due 
foreslår, at Lokaludvalget er synligt ved arrangementet i bydelen. 

Jan Due fremlægger detailplan for dagens program og beskriver projekt nærmere på mødet. 

 

ØKONOMI 

Det foreslås, at der bevilges 5.000 kr. af puljemidler til dækning af transport af materialer og 
forplejning til de medvirkende Lokaludvalgsmedlemmer.  

Pr. 8. september 2010 resterer 257.772 kr. til disponering i Øvrigt rådighedsbeløb. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt Lokaludvalget imødekommer medlemsforslaget, står Jan Due for koordinering af 
Lokaludvalgets deltagelse i arrangementet.  

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.09.2010 
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1 at: Lokaludvalget besluttede at afvise forslag fra medlem, Jan Due, om at afsætte puljemidler til 
deltagelse i Friløbet. 
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13.  Medlemsforslag - deltagelse i ansættelsesudvalg for Biblioteker (2010-133505) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til medlemsforslag fra Inger-Marie Dyrholm angående 
deltagelse i ansættelsesudvalg for ny leder i forbindelse med den organisatoriske sammenlægning af 
Øbro-Jagtvej og Østerbro Bibliotek 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget tager stilling til medlemsforslag fra Inger-Marie Dyrholm 
angående deltagelse i ansættelsesudvalg for leder af Øbro-Jagtvej og Østerbro 
Bibliotek 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til medlemsforslag fra Inger-Marie Dyrholm angående 
deltagelse i ansættelsesudvalg for ny leder i forbindelse med den organisatoriske sammenlægning af 
Øbro-Jagtvej og Østerbro Bibliotek 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg behandlede på sit møde den 17. august 2010 en invitation fra Kultur og 
Fritidsforvaltningen, om at deltage i ansættelsesprocessen til besættelse af den ny lederstilling for 
Øbro-Jagtvej og Østerbro Bibliotek. De to biblioteker står for en organisatorisk sammenlægning 
under en leder pr. 1. januar 2011. Processen til forberedelse af sammenlægningen påbegyndes i 
august 2010 med et fælles personalemøde og fortsætter resten af 2011. 

 

Lokaludvalgets beslutning i mødet den 17. august 2010: 

1. Lokaludvalget stemte om deltagelse i ansættelsesudvalget 
For: 6 stemmer         Imod: 7 stemmer             Undlod: 2 stemmer 
 
Lokaludvalget stemte om deltagelse i 1. møde om stillingens jobprofil 
For: 6 stemmer          imod: 3 stemmer           Undlod: 5 stemmer 
Lokaludvalget besluttede således at deltage i det første møde om stillingens jobprofil, men ikke i 
resten af ansættelsesprocessen 
2. Lokaludvalget udpegede Inger-Marie Dyrholm som repræsentant for Østerbro Lokaludvalg 
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VIDERE PROCES 

Første møde i ansættelsesudvalget (drøftelse af jobprofil og udformning af jobannonce) 
afholdes onsdag den 8. september 2010, kl. 12:30 - 14:30 i Kultur- og Fritidsforvaltningen. 
  
Andet møde i ansættelsesudvalget (udvælgelse af ansøgere) afholdes tirsdag d. 2. november 2010, 
kl. 15:00 - 16:30 i Kultur- og Fritidsforvaltningen.  
 
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 16. november 2010, kl. 12:30 - 16:30, Kultur- og 
Fritidsforvaltningen.  
 

 

  

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.09.2010 
 
  
1. at: Lokaludvalget stemte om Inger-Marie Dyrholms deltagelse i ansættelse af en ny leder for 
Øbro-Jagtvej og Østerbro Bibliotek: 
For: 6   Imod: 8   Undlod: 0 
Lokaludvalget besluttede ikke at udpege Inger- Marie Dyholm til deltagelse i ansættelsesudvalg. 
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14.  Eventuelt (2010-130961) 
 

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 14.09.2010 
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