
 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL 
 
for mødet den 07.09.2010, kl. 19:00 i Kildevæld Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 
København Ø 
 
 
 
 
 
1.  Godkendelse af dagsorden (2010-126120) 

2.  Borgernes 20 minutter (2010-126111) 

3.  Formandens meddelelser (2010-126128) 

4.  2. behandling af ny forretningsorden for Østerbro Lokaludvalg (2010-126184) 

5.  Godkendelse af ordinære mødedatoer 2011 (2010-125989) 

6.  Høring om Københavns Kommunes budget 2011 (2010-126181) 

7.  Budget for puljemidler (2010-127547) 

8.  Ekstraordinær ansøgningsrunde - "efterårspulje" (2010-128040) 

9.  Ud i byen - arrangementer (2010-115324) 

10.  Trafikstrategi (2010-129181) 

11.  Evt. (2010-126101) 
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1.  Godkendelse af dagsorden (2010-126120) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender formand Torkil Groving som ordstyrer for mødet 

2. at Lokaludvalget godkender dagsorden for mødet 

 

 

Fraværende med afbud: Jan Due; Mikkel Søndergaard, suppleant indkaldt, Jan Gebhardt, suppleant 
indkaldt, Inger-Marie Dyrholm, suppleant indkaldt; Lartey Lawson, Ole Meilby deltog som 
suppleant; Peter Bennedsen, Vagn Pedersen deltog som suppleant; Jan Væver, Dan Pedersen deltog 
som suppleant. 

Fraværende uden afbud: Simon Simonsen 

Fraværende fra k. 20.30 efter pkt. 6: Luise Søe 

Fraværende fra kl. 21.10 midt pkt. 10: Annette Engell 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 07.09.2010 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte formand Torkil Groving som orstyrer for mødet 
2. Lokaludvalget godkendte dagsordenen for mødet 
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2.  Borgernes 20 minutter (2010-126111) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

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

 

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 07.09.2010 
 
  
1. Lokaludvalget modtog ingen spørgsmål eller forslag fra borgerne 
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3.  Formandens meddelelser (2010-126128) 

1. Status for arbejde med Østerbro Bydelsplan 
Østerbro Lokaludvalg skal udarbejde en statusrapport om Østerbro Bydelsplan, der sendes til 
Økonomiudvalget på Københavns Rådhus. Status skal behandles i alle fagudvalg, der hver i sær 
skal komme med bidrag til en indstilling forud for lokaludvalgets ordinære møde den 12. 
oktober 2010, hvor selve statusrapporten skal godkendes inden den sendes til ØU. Bidragene 
bedes færdiggjort senest d. 1. oktober 2010. Derudover bedes fagudvalgene gennemgå 
kommuneplanstrategien, og melde tilbage på temaer i fht. bydelsplanen. 
 
2. Møde om områdeløft Skt. Kjelds kvarter 
Østerbro Lokaludvalgs formandskab har afholdt møde med projektchef Mads Uldall angående 
områdeløft Skt. Kjelds kvarter. Projektchefen anmoder om, at lokaludvalget samler en mindre 
gruppe lokale ressourcepersoner til deltagelse i et møde/workshop om den kommende 
kvarterplan. 

 
 
3. Punkt om Nordhavnsvej behandles på mødet den 14. september 2010 
På sidste ordinære møde blev det besluttet at fagudvalget for teknik og miljø skulle fremlægge 
en strategi for den videre proces om Nordhavnsvej. Af hensyn til afholdelse af et møde med 
Teknik og Miljøforvaltningen udskydes punktet til behandling den 14. september 2010. 
 
4. Debatmøde om kommuneplanstrategi den 13. oktober 2010 
Økonomiforvaltningen afholder et debatmøde om kommuneplanstrategiens indhold onsdag den 
13. oktober 2010 kl. 18-22. Mødet afholdes på Ørestad Gymnasium Ørestad Boulevard 75, 2300 
København S. Torkil Groving er af Økonomiforvaltningen blevet inviteret til at give sit syn på 
strategien. Debatmødet indledes af Overborgmester Frank Jensen, og er en blanding af oplæg, 
paneldebat og bydelsrettede workshop.  
Hvert lokaludvalg har fået tildelt 5 pladser, og interesserede bedes derfor meddele dette til 
sekretariatet. Er flere interesserede, er der også mulighed for tilmelding via kommunens 
høringsportal www.blivhoert.kk.dk 
 
 
5. Hvad er en Østerbroer 
Øbro-Jagtvej Bibliotek har arbejdet på et projektoplæg med titlen Hvad er en Østerbroer, der 
skal have fokus på lokalidentitet, lokaldemokrati, borgerengagement og –inddragelse. 
Biblioteket har inviteret Formand Torkil Groving til et foreløbigt møde om evt. fremtidigt 
samarbejde. 
 
6. Invitation til Åbent Hus præsentation på Øbro-Jagtvej Bibliotek 
Østerbro Lokaludvalg er blevet inviteret til at komme og præsentere sig selv til et Åbent Hus 
arrangement på Øbro-jagtvej Bibliotek. Formandskabet har takket ja til at Lokaludvalget sender 
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en eller flere repræsentanter til arrangementet den 2. november 2010 kl. 17-19.Interesse i 
deltagelse bedes meddelt sekretariatet. 
 
 
 
7. Visionskonference for Nørre Campus den 13. september 2010 
De 5 deltagere i visionskonkurrencen for Nørre Campus har indleveret deres bearbejdede 
forslag og lokaludvalget inviteres derfor til at komme og høre om de 5 projekter generelt på en 
visionskonference den 13. september kl. 17.30. Der er tilmeldingsfrist senest d. 9. september. 
Vinderen af konferencen offentliggøres den 16. september 2010. 
 
8. Evt. informationsmøde om planlægning for udvidelse af Rigshospitalet mv. 
Center for Byudvikling foreslår afholdt informationsmøde om den forestående planlægning for 
udvidelse af Rigshospitalet. Vi undersøger sammen med Nørrebro LU muligheden for 
samarbejde om et møde, der belyser en samlet planlægning for Nørre Campus, udvidelse af 
Panum Instituttet, Rigshospitalet og Niels Bohr Science Park. 
 
 
9. Møde om Cykelsuperstier mandag den 13. september kl. 17-19 
Der afholdes møde om cykelsuperstier, cykelstier målrettet pendlere over længere afstande og 
på tværs af kommunegrænser. Mødet afholdes den 13. september 2010 kl.17-19 i mødelokalet 
”Ørestaden”, Islands Brygge 37, st. Døren er åben indtil kl.17. Hvis I kommer senere, så ring på 
tlf. 2751 4468 - så kommer vi og åbner. 
Alle interesserede fra lokaludvalgene er velkomne, tilmelding til Jeanne Jensen på 
jeajen@tmf.kk.dk senest den 8. september 2010. 
I kan i øvrigt læse mere om projektet på www.cykelsuperstier.dk 
 
10. Evalueringsrapport drøftet i mødeforum 
Økonomiforvaltningen har lavet en indstilling til Økonomiudvalgets møde den 7. september 
2010, som opfølgning på evalueringen af lokaludvalg i København. En delegation af LU-
formænd har foretræde til mødet. 
 
11. Arbejdsgruppe om valgbarhedsregler og repræsentantskabsmøder 
Økonomiforvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på valgbarhedsregler for 
lokaludvalg og revidere forretningsorden for repræsentantskabsmøder. Der ønskes deltagelse af 
2 lokaludvalgsformænd, og LUFT har udpeget Lisbeth Ritter fra Valby og Torkil Groving fra 
Østerbro. 

 
 
 
  
 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 07.09.2010 
 

 5 

 
4.  2. behandling af ny forretningsorden for Østerbro Lokaludvalg (2010-126184) 
Formandskabet beder Østerbro Lokaludvalg tage stilling til udkast til en ny og mere kortfattet 
forretningsorden for Østerbro Lokaludvalg. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget 2. behandler udkast til ny forretningsorden for Østerbro 
Lokaludvalg med de rettidigt indkomne ændringsforslag. 

2. at. Lokaludvalget godkender ny forretningsorden for Østerbro Lokaludvalg 

 

PROBLEMSTILLING 

Formandskabet for Østerbro Lokaludvalg har gennemgået og drøftet forretningsorden for Østerbro 
Lokaludvalg. Formandskabet har fundet at en meget stor del af indholdet allerede er dækket af 
Regulativ for Østerbro Lokaludvalg, godkendt af Indenrigs- og Socialministeriet 3. september 2009 
og vedtaget af Borgerrepræsentationen 17. september 2009. 

På den baggrund har formanden udarbejdet forslag til ny og mere kortfattet forretningsorden, der 
udelukkende dækker de områder hvor regulativet ikke beskriver lokaludvalgets rammer og virke. 

 

LØSNING 

Udkast til ny og mere kortfattet forretningsorden indebærer at en del paragraffer udgår, da de er 
dækket af Regulativ for Østerbro Lokaludvalg. Det gælder §2 udvalgets mødevirksomhed, §3 
udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse i Lokaludvalget, §4 beslutningsdygtighed, §6 
inhabilitet, §8 beslutningsprotokollen, §9 tavshedspligt. Som konsekvens af ovenstående indebærer 
forslaget en ny §1 der henviser direkte til Regulativ for Østerbro Lokaludvalg med benævnelse af 
de områder regulativet dækker. 

Forslaget indebærer relativt få substantielle ændringer, de primære ændringsforslag skitseres 
nedenfor: 

• Den første ændring omhandler § 1-1c og omhandler lokaludvalgets konstituering. Det 
primære ændringsforslag indebærer at det nyvalgte lokaludvalg på sit konstituerende møde 
selv beslutter hvor mange fagudvalg der nedsættes og hvilke områder de skal dække, frem 
for at det som nu er fastsat til 7 fagudvalg svarende til de 7 faste udvalg under 
Borgerrepræsentationen.  

Det tilføjes at fagudvalgene har indstillingsret til lokaludvalget. 
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• § 5 om udvalgets mødevirksomhed opretholdes, da regulativet ikke nævner noget om 
mulighed for valg af dirigent under møderne, og ej heller behandler muligheden for 20 
minutters spørgetid i forbindelse med møderne. Stk. 8 om standsningsret udgår, da den er 
mere udtømmende beskrevet i regulativets § 13. 

• § 7 om afstemning opretholdes, da regulativet ikke forholder sig hertil og stk. 3 herunder 
ændres fra at formanden styrer en afstemning til dirigenten. 

 

Østerbro Lokaludvalg 1. behandler og godkender udkast til ny forretningsorden for Østerbro 
Lokaludvalg. Lokaludvalgt beslutter dato for 2. behandling af den nye forretningsorden. 

 

Indkomne ændringsforslag pr. den 30. september 2010: 

• Der byttes om på Borgernes 20 min. Og Godkendelse af dagsordenen, så eventuelle vigtige 
nye inputs kan sættes på samme aftens dagsorden 

• Ændringsforslag skal afleveres skriftligt til mødeledelsen 

 

 

VIDERE PROCES 

Ændringer i forretningsorden for Østerbro Lokaludvalg skal jf. den nuværende forretningsorden §10 
stk. 2 behandles i to ordinære møder i Østerbro Lokaludvalg. Ved 1. behandling fastsættes 
tidspunktet for 2. behandling.  

Ændringsforslag til udkastet til ny forretningsorden forudsættes indgivet skriftligt senest den 30. 
august 2010 og behandlet ved 2.-behandlingen jf. den kommunale normalforretningsordens § 11, 
stk. 1 og 2: 

”§ 11. Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, 
og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 
behandlinger, jfr. dog stk. 2.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage at 
foreskrive en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af 
underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre 
kommunalbestyrelsen med stemmeflerhed samtykker deri.” 
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BILAG 
forretningsorden renskr ændr forsl 20100830.doc 
forretningsorden ændr forsl 20100830.doc 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 07.09.2010 
 
  
1. Lokaludvalget 2. behandlede udkast til ny forretningsorden for Østerbro Lokaludvalg, med de 2 
rettidigt inkomne ændringsforslag. 
 
2. Lokaludvalget godkendte ny forretningsorden for Østerbro Lokaludvalg uden afstemninger, efter 
at have gennemgået alle ændringsforslag med spørgsmål om hvorvidt der var nogen der ønskede 
afstemning paragraf for paragraf.  
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5.  Godkendelse af ordinære mødedatoer 2011 (2010-125989) 
Østerbro Lokaludvalg skal beslutte ordinære mødedatoer for 2011 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget godkender forslag til ordinære mødedatoer for 2011 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg skal jf. Forretningsorden for Østerbro Lokaludvalg § 2 stk. 2 godkende og 
beslutte mødedatoer for det kommende år på ordinært møde i august. 

På mødet i august blev sagen debatteret og derefter udskudt til behandling på dette møde den 7. 
september 2010. 

LØSNING 

Formandskabet foreslår at de ordinære møder flyttes fra tirsdage til torsdage. Baggrunden er 
primært af hensyn til lokaludvalgets informationsindsats i forhold til lokalavisens deadlines og 
udgivelsesdato, herunder sekretariatets mulighed for at forberede en informations- og presseindsats 
på større sager. 

Sekretariatet har lavet et forslag til mødedatoer der generelt afholdes den. 2. torsdag i måneden, så 
vidt det passer med ferie og helligdage. Dog er januar og august mødet lagt 3. torsdag i måneden af 
hensyn til fagudvalgenes mulighed for at mødes til afgivelse af eventuelle høringssvar, udsendelse 
af dagsorden mv. 

 

Forslag til mødedatoer 2011: 

20. januar 2011 

10. (uge 6) og 24. (uge 8) februar 2011 

10. marts 2011 

7. april 2011 

12. og 26. maj 2011 

9. juni 2011 

18. august 2011 

8. og 15. september 2011 
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13. oktober (uge 41) 2011 

10. og 17. november 2011 

8. december 2011  

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet booker lokaler i Østerbrohuset for 2011 

 

 
 

 
 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 07.09.2010 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om ændringsforlsag til ordinære mødedage for 2011, alternerende mellem 
4 ugedage: 
For: 6 stemmer                Imod: 9 stemmer                  Undlod 3 stemmer 
 
2. Lokaludvalget stemte om det fremlagte forslag til ordinære mødedatoer for 2011: 
For: 8 stemmer              Imod: 2 stemmer                   Undlod: 8 stemmer 
Lokaludvalget vedtog de fremlagte forslag til mødedatoer for 2011. 
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6.  Høring om Københavns Kommunes budget 2011 (2010-126181) 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget Københavns Kommunes forslag til budget 2011 med 
høringsfrist den 10. september 2010.  

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om Københavns Kommunes 
forslag til budget 2011 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget Københavns Kommunes forslag til budget 2011 med 
høringsfrist den 10. september 2010.  

 

Forslag til Københavns Kommunes budget for 2011 kan findes på vores hjemmeside under høringer 
på: http://www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk/page32.html 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar om Københavns Kommunes forslag til 
budget 2011. 

 

 

ØKONOMI 

Budgetforslag 2011 indeholder ingen ændringer i lokaludvalgenes bevilling 

 

VIDERE PROCES 

Førstebehandlingen af budget for 2011 startede i Økonomiudvalget den 25. august, og torsdag den 
2. september 1. behandlede Borgerrepræsentationen. 

Andenbehandling foregår den 28. september i Økonomiudvalget og den 7. oktober i 
Borgerrepræsentationen. 

 

 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 07.09.2010 
 

 11 

 
BILAG 
Udkast udtalelse til budget 2011.doc 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 07.09.2010 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om ændringsforslag til høringsudkast om Københavns Kommunes budget 
2011: 
For. 15 stemmer                     Imod: 0                      Undlod: 3 stemmer 
Lokaludvalget vedtog udkast til høringssvar om Københavns Kommunes budget 2011 med 
ændringsforslag. 
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7.  Budget for puljemidler (2010-127547) 
Østerbro Lokaludvalg orienteres om status på budget for puljemidler 2010 og godkender 
ændringsforslag til budget 2010. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Formanden orienterer om status på puljemiddelbudget 2010 

2. at Lokaludvalget godkender ændring i puljemiddelbudget 2010, så der 
omdisponeres 200.000 kr. fra budgetposten ansættelser til Østerbropuljen 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg orienteres om status på budget for puljemidler, og skal godkende forslag til 
nyt puljemiddelbudget 2010. 

Puljemidlerne er udlagt til lokaludvalgets disposition til brug for at fremme aktiviteter indenfor 
kultur, demokrati og netværk i bydelen. Alle beslutninger om brug af puljemidler skal godkendes af 
lokaludvalget på et lokaludvalgsmøde. 

Administrationen af midlerne ligger i sekretariatet, men sekretariatet kan ikke på egen hånd 
disponere, hvis midlerne ikke først er øremærkede og bevilliget af lokaludvalget. Lokaludvalget 
skal desuden vedtage budget og regnskab for puljemidler. 
 

LØSNING 

Lokaludvalget godkender nyt budget for puljemidler 2010.  

Der har i budgettet været afsat 1.000.000 kr. til ansættelser. Heraf er 800.000 kr. afsat til 1½ 
medarbejder og administrationsomkostninger forbundet hermed, og 200.000 kr. afsat til 
studentermedhjælp i forbindelse med gennemførsel af større projekter.  

De 200.000 kr. har ikke fundet anvendelse til løbende understøttelse af sekretariatet, hvorfor de 
200.000 foreslås omdisponeret til Østerbropuljen. 
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ØKONOMI 

 

Samlet budget 2010   

 Budget Disponeret Rest 

Ansættelser 1.000.000 800.000 200.000 

Østerbropuljen 2.544.000 1.821.716 722.284 

Ektraordinære borgermøder 50.000 0 50.000 

Øvrigt rådighedsbeløb 1.374.000 907.159 466.841 

I alt 4.968.000 3.528.875 1.539.125 
 

Østerbro Lokaludvalg har mulighed for på et lokaludvalgsmøde at lave ændringer i budgettet, 
herunder flytte midler fra Øvrigt rådighedsbeløb til Østerbropuljen. 

 

 

 

 

 
 
BILAG 
Status på puljemidler 1. september.xls 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 07.09.2010 
 
  
1. Formanden orienterede om status på puljemidldelbudget 2010 
 
2. Lokaludvalget godkendte ændring i puljemiddelbudget 2010, så der omdisponeres 200.000 kr. fra 
budgetposten ansættelser til Østerbropuljen. 
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8.  Ekstraordinær ansøgningsrunde - "efterårspulje" (2010-128040) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Østerbro Lokaludvalg beslutter at fastlægge en ekstraordinær 
ansøgningsrunde i 2010 

2. at Østerbro Lokaludvalg beslutter at fastsætte ansøgningsfristen for den 
ekstraordinære ansøgningsrunde til den 1. oktober til behandling i ØLU den 12. 
oktober 2010  

3. at Østerbro Lokaludvalg beslutter at sætte en øvre grænse til denne puljefrist, så 
der maksimum kan søges om 50.000 kr. pr. ansøgning. 

4. at Østerbro Lokaludvalg udpeger en ad hoc puljeansøgningsgruppe på 5 
personer, som skal forestå forbehandling af ansøgningerne. 

5. at Østerbro Lokaludvalg afsætter 24.000 kr. i puljemidler til annoncering af den 
ekstraordinære ansøgningsrunde. 

 

PROBLEMSTILLING 

Pr. 1. september er der gjort status over puljemidler 2010. Status over det disponerede beløb har vist 
at der, i forhold til budgettet, resterer 723.356 kr. i Østerbropuljen efter de to første puljerunder. Til 
den 3. ansøgningsrunde, som behandles den 14. september, er der ansøgt for 481.000 kr. Såfremt 
alle ansøgninger i 3. runde imødekommes, vil der stadigvæk være 242.356 kr. til disponering til 4. 
ansøgningsrunde i november. 

Af erfaring har det vist sig, at der kun indkommer et begrænset antal ansøgninger til samme år i den 
4. ansøgningsrunde. Dette skyldes bl.a., at det inden for en så begrænset tidsramme (kalenderåret) 
vanskeligt lader sig gøre at nå at afholde større projekter. Desuden har det de foregående år vist sig, 
at bevilgede projekter aflyses mod årets udgang, og at der derved også falder penge tilbage i puljen. 

Såfremt puljemidlerne ikke forbruges inden for kalenderårsgrænsen, falder midlerne tilbage til 
Københavns Kommune. Østerbro Lokaludvalg sendte i 2008 knap 1.5 mio. kr., og i 2009 godt 1 
mio. kr. tilbage i alt.  

Der resterer derudover 566.841 kr. i budgetposten øvrigt rådighedsbeløb pr. 1. september 2010. 

 

LØSNING 
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For at imødekomme denne problemstilling foreslås det, at Lokaludvalget fastlægger en 
ekstraordinær ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 1. oktober til behandling på ordinært møde 
den 12. oktober. Der skal fastlægges en max. grænse 

Herved åbnes der for, at der kan nå at opstå ekstra projekter i bydelen, men også, at der gives bedre 
tid til planlægning af projekter til afholdelse i løbet af årets sidste 3 måneder. 

For at lette sagsgangen og for ikke at belaste fagudvalgene, foreslås det, at ansøgningerne 
forbehandles i et ad hoc puljeudvalg. Det foreslås, at ad hoc-gruppen skal bestå af 5 personer. 

 

ØKONOMI 

Budget for Østerbropuljen 

Budget 2.544.000 

Disponeret pr. 1. september 1.821.716 

Ansøgt 3. runde (behandles 7. september)    481.000 

Rest til disponering pr. 1. september    723.356 

 

Østerbro Lokaludvalg har mulighed for på et lokaludvalgsmøde at lave ændringer i budgettet, 
herunder flytte midler fra Øvrigt rådighedsbeløb til Østerbropuljen. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt Østerbro Lokaludvalg godkender indstillingen vil sekretariatet forestå den videre 
sagsbehandling.  

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 07.09.2010 
 
  
1. Lokaludvalget besluttede at fastlægge en ekstraordinær ansøgningsrunde i 2010 
 
2. Lokaludvalget besluttede at fastsætte ansøgningsfristen for den ekstraordinære ansøgningsrunde 
til den 1. oktober med behandling i lokaludvalgets møde den 12. oktober 2010 
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3. Lokaludvalget besluttede at sætte en øvre grænse på maksimum 50.000 kr. pr. ansøgning til 
denne puljefrist 
 
4. Lokaludvalget udskød nedsættelse af ad hoc puljeansøgnigsgruppe til mødet den 14. september 
2010 
 
5. Lokaludvalget besluttede at afsætte 24.000 kr. i puljemidler til annoncering af den ekstraordinære  
ansøgningsrunde 
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9.  Ud i byen - arrangementer (2010-115324) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget afsætter 8.000 kr. af puljemidler til afholdelse af 2-3 ”ud i 
byen” arrangementer i efteråret (september/oktober) 2010, hvor Lokaludvalget 
kommer ud i bydelen og møder borgerne. 

2. at Lokaludvalget afsætter 5.900 kr. til indkøb af 4 udendørstekstilbannere med 
ØLU-logo til brug for synlighed ved fremtidige arrangementer i bydelen. 

3. at Lokaludvalget udpeger en tovholder på projektet 

 

PROBLEMSTILLING 

Som initiativ til få mere kontakt til borgerne, foreslår sekretariatet 2-3 ud-i-byen arrangementer i 
efteråret 2010, hvor Lokaludvalget kommer ud i bydelen og møder borgerne.  
 
Det har vist sig vanskeligt at skabe synligheden omkring Lokaludvalgets arbejde, når der deltages i 
borger- og bydelsrettede arrangementer, hvor der ofte sker forvekslinger.  

 

LØSNING 

Det er tanken at bruge den store ladcykel (jernhest) som base, hvorfra der uddeles bydelsplaner, 
lokaludvalgsfoldere og Østerbrobaseflyers. Lokaludvalget får herved mulighed for at præsentere 
arbejdet i bydelen og få inputs fra borgerne. Som blikfang og for at tiltrække besøgende vil der være 
balloner til børnene og forfriskninger som saft /kaffe el. lign.  
 
Formålet er at gøre opmærksom på Lokaludvalget og Lokaludvalgets arbejde, men også at komme i 
én-til-én dialog med borgerne.  
 
Der sigtes mod, at arrangementerne afholdes et par timer 2-3 hverdagseftermiddage i løbet af 
sensommeren/efteråret. Man kunne forestille sig, at der kunne være forskellige temaer til 
arrangementerne, så der satses på forskellige målgrupper. Til hvert arrangement deltager min. 2 
Lokaludvalgsmedlemmer.  
 
Østerbro Lokaludvalg har pt. ikke en generel informationsfolder, som i en læsevenlig udgave 
beskriver Lokaludvalget arbejde. Netop til arrangementer som dette, vil det være oplagt med sådant 
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materiale, som i korte vendinger kan introducere borgerne til Lokaludvalget – sammensætning og 
virke, Østerbropuljen, pointer fra bydelsplanen mv. Ved bestilling af foldere gælder det, at jo flere 
eksemplarer der bestilles, jo billigere stykpris. Da det i flere tilfælde har vist sig, at være forholdsvis 
begrænset, hvor mange foldere der uddeles, har informationsmedarbejderen vurderet, at det vil være 
mest hensigtsmæssigt at fremstille en generel og derved mere langtidsholdbar folder for derved at få 
en fornuftig pris. 
 
Det foreslås desuden at indkøbe tekstilbannere med ØLU- logo, således at det til arrangementer 
tydeligt fremgår, at det er Lokaludvalgets arrangement: 
To oprejste bannere der passer til to stativer, vi allerede har, og to tekstilbannere i 0,5 x 2,5 m. til 
eksempelvis at spænde på fronten af et telt i forbindelse med Lokaludvalgets stand til 
arrangementer. 
 
 

ØKONOMI 

Budget  
 

•  Forplejning    2.000 kr. 
•  Ballonhelium til 200 balloner  1.000 kr. 
•  1500 trefløjede foldere                                       5.000 kr. 
•  2 x oprejste banner til stativ   3.500 kr.       
•  2 x vandrette bannere til ophængning 2.400 kr. 

 
 
I alt    13.900 kr. 
       

Såfremt indstillingen imødekommes, finansieres budgettet af puljemidler. 
 
 

Der er i 2010 afsat i alt 1.374.000 kr. til egne projekter/(øvrigt rådighedsbeløb) 

Der er pr. 27.aug. disponeret 810.822 kr. = resterende beløb til disposition 563.173 kr. 

 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt indstillingen imødekommes, forestår informationsmedarbejderen den videre proces med 
planlægning af arrangementerne samt design og trykning af foldere og bannere.  
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BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 07.09.2010 
 
  
1. Lokaludvalget besluttede at afsætte 8.000 kr. i puljemidler til afholdelse af 2-3 "ud-i-byen" 
arrangementer i efteråret (septmeber/oktober) 2010, hvor lokaludvalget kommer ud i bydelen og 
møder borgerne 
 
2. Lokaludvalget afsætter 5.900 kr. til indkøb af 4 udendørs tekstilbannere med Østerbro 
Lokaludvalgs logo, til brug for synlighed ved fremtidige arrangementer i bydelen 
 
3. Lokaludvalget udpegede Allan Marouf som tovholder på projektet 
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10.  Trafikstrategi (2010-129181) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender at der udarbejdes en trafikstrategi, som led i 
lokaludvalgets indspil til kommuneplanlægningen og tager til efterretning, at 
fagudvalget for teknik og miljø som ad hoc arbejdsgruppe allerede har nedsat 
en planlægningsgruppe bestående af Linda Christensen, Allan Marouf, Jesper 
Madsen og Torkil Groving. Gruppen er åben for at andre interesserede kan 
melde sig. 

2. at Lokaludvalget bevilger 50.000 kr. til udarbejdelse af skitseforslag til brug for 
senere borgerinddragelse om en trafikstrategi for Østerbro.  

 

PROBLEMSTILLING 

I forbindelse med udarbejdelse af bydelsplanen udarbejdede en projektgruppe under lokaludvalget 
en trafikplan for Østerbro (bortset fra Nordhavn). Trafikplanen blev dog ikke behandlet i 
lokaludvalget og blev heller ikke gengivet i selve bydelsplanen. Trafikplanen har dog siden været 
sendt i høring i bydelen. 
 
Fagudvalget for Teknik og Miljø vil gerne have, at der arbejdes videre med planen, således at den i 
fremtiden kan indgå som bidrag til bydelsplanen for Østerbro og gerne også et Østerbro-bidrag til 
den nye trafikstrategi for hele kommunen.  
 
Outputtet af en ny, revideret trafikplan skal være en detaljeret sammenhængende plan for 
vejstruktur, cykelruter, stier, lokalveje, pladser, kollektiv trafik mv., som kan udgøre et grundlag for 
de fremtidige beslutninger vedr. bydelens trafikforhold i overensstemmelse med de overordnede 
tanker for bydelen.   
 

LØSNING 

Fagudvalget for Teknik og Miljø ønsker nedsat en ad hoc arbejdsgruppe og har allerede udpeget 
medlemmer til en sådan trafikplanlægningsgruppe som vil forestå det videre arbejde med 
trafikstrategien og udarbejdelsen af en ny trafikplan.  

For at kunne konkretisere nogle ideer i trafikplanen foreslår Fagudvalget, at 
trafikplanlægningsgruppen skal have mulighed for at få udarbejdet et skitsemateriale med et 
idéoplæg for en fremtidig udformning af bl.a. Østerbrogade, som vil kunne ligge til grund for en 
borgerinddragelsesproces om emnet.  
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ØKONOMI 

50.000 kr. finansieres af puljemidler fra det øvrige rådighedsbeløb for Lokaludvalgets egne 
projekter.  

Der resterer pr. 1. september 2010 566.841 kr. af det budgetterede beløb til disponering til 
lokaludvalgets egne projekter. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt indstillingen imødekommes, arbejder trafikplanlægningsgruppen videre med udarbejdelsen 
af skitseforslag. Sekretariatet varetager administrationen af de bevilgede puljemidler.  

På baggrund af skitseforslaget er det planen, at der skal være en borgerinddragelsesproces. I løbet af 
november, vil lokaludvalget afholde borgermøder/workshops, hvor borgerne kan involveres og 
komme med inputs til det videre arbejde. 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 07.09.2010 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte at der udarbejdes en trafikstrategi for Østerbro 
 
2. Lokaludvalget tog til efterretning at fagudvalget for teknik og miljø havde nedsat en ad hoc 
arbejdsgruppe bestående af Linda Christensen, Allan Marouf, Jesper Madsen og Torkil Groving, og 
at gruppen er åben for andre interesserede. 
 
3. Lokaludvalget stemte om at bevilge 200.000 kr. i puljemidler til udarbejdelse af skitseforslag til 
brug for senere borgerinddragelse om en trafikstrategi for Østerbro 
For: 11 stemmer           Imod: 2 stemmer                  Undlod: 3 stemmer 
Lokaludvalget besluttede at bevilge 200.000 kr. i puljemidler, dog således at der ikke kan 
disponeres penge indenfor rammen efter 1. november 2010 
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11.  Evt. (2010-126101) 
 
 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 07.09.2010 
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