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PROTOKOL 
 
for mødet den 11.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 
 
 
 
 
 
1.  Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden (2010-65584) 

2.  Borgernes 20 minutter (2010-65945) 

3. Formandens meddelelser (2010-69741) 

4.  Høring om Jagtvej 171 (2010-65952) 

5.  Høring om Strandpromenaden (2010-65933) 

6.  Høring om udvidelse af Rigshospitalet (2010-65978) 

8.  Cykelpakke Østerbro (2010-69318) 

9.  Pakhus 11 (2010-65988) 

10.  Evaluering af lokaludvalg (2010-65604) 

11.  Fremtidsseminar 21.-22. august 2010 (2010-65972) 

12.  Redegørelse om Jul på Østerbro 2009 (2010-65984) 

13.  Kulturnat 2010 (2010-65884) 

14.  Evt. (2010-65696) 
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1.  Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden (2010-65584) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget vælger 2. næstformand, Allan Marouf, som ordstyrer 

2. at. Lokaludvalget godkender dagsorden for mødet 

 

Mødt startede kl. 19.00 og sluttede kl. 22.20 

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD: John Bloch-Poulsen, suppleant Janne Bram Jensen deltog; Klaus 
Lange, Suppleant Ernst Reimann Rasmussen deltog; Luise Søe, suppleant Kirsi-Mari Lehtonen 
deltog; og Lartey Lawson. 

 

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: Georg Metz 

 

FRAVÆRENDE indtil kl. 19.10 midt pkt. 3: Linda Christensen 

FRAVÆRENDE indtil kl. 19.14 slutningen pkt. 3: Magdalena Szymanski 

 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 11.05.2010 
 
  
1. at. Lokaludvalget godkendte 2. næstformand, Allan Marouf, som ordstyrer. 
2. at. Lokaludvalget godkendte dagsorden for mødet. 
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2.  Borgernes 20 minutter (2010-65945) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget afholder åben spørgetid i op til 20 minutter, hvor borgerne 
kan komme med forslag eller kommentarer til lokaludvalget 

 

 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 11.05.2010 
 
  
1. at. Lokaludvalget modtog ingen forslag eller kommentarer fra borgerne 
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3. Formandens meddelelser (2010-69741) 
 
 

1. Orientering om møde om Nordhavnsplanlægning 
Formanden har været til uformelt møde med Claus Billehøj fra Center for Byudvikling d. 14. april 
2010, hvor der blev orienteret om tidsplan for den videre planlægning af Nordhavn. Der starter 
lokalplanproces for den inderste del af byudviklingsområde i efteråret 2010 med officiel høring i 
foråret 2011. 
 
 

2. Orientering om møde om kulturhus/kulturstrategi 
Torkil Groving har, som medlem af Ryvang Lokalråd, været til møde d. 6. april 2010 med 
planlægningschef Mads Kamp Hansen i Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvor der blev orienteret om 
status for det i kulturstrategien nævnte kulturhus på Østerbro. Der er ikke nogen konkrete planer. 
 
 

3. Områdeløft Skt. Kjelds kvarter startes snart 
Teknik og Miljøforvaltningen er gået i gang med områdeløft for Skt. Kjelds kvarter, projektet har et 
samlet budget på 60 mio.kr. Områdeløftet går fra Lersø Parkallé i vest til Østerbrogade i øst, nord 
for Jagtvej og syd for banelegemet. Det forventes at kunne starte med stort borgermøde for alle 
interessenter i området til efteråret, hvor der skal nedsættes en styregruppe. Ansøgningen med 
beskrivelser af området forefindes i 5 eksemplarer til gennemsyn i sekretariatet, og kan rekvireres 
pr. mail efter henvendelse. Projektbeskrivelsen kan downloades fra lokaludvalgets hjemmeside. 
 
 

4. Lokaludvalget samarbejder med metroselskab om borgerdialog 
Fagudvalget fra Teknik og Miljø har haft besøg af repræsentanter for metroselskabet, der den 12. 
juni kl. 10-16 vil udstille skitser for de kommende forpladser til metrostationerne i et telt ved 
Trianglen. Lokaludvalget har fået tilbudt udstillingsplads i teltet, hvor vi vil kunne deltage med 
udstillingsmateriale om bydelsplanen. Som opfølgning herpå er der aftalt efterfølgende møder for 
alle tre kommende stationer på Østerbro: Poul Henningsens Plads, Trianglen og Vibenshus. 
Møderne afholdes som et gå hjem møde, hvor primært genetableringen af metroforpladserne skal 
diskuteres. Der er allerede fastlagt et møde for Østerport station, som ikke hører under Østerbro 
bydel, men hvor Metroselskabet alligevel foreslår, at en politiker fra ØLU deltager, da mange 
østerbroere ser Østerport, som "deres" station. Dette møde afholdes tirsdag d. 15. juni kl. 17-19 på 
Østerbro Bibliotek. De andre møder er planlagt til: 
14. juni kl. 17-19 om Poul Henningsens Plads 
16. juni kl. 17-19 om Trianglen 
16. juni kl. 19-21 om Vibenshus 
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På alle møder deltager en repræsentant for Metroselskabet og en for forvaltningen. Desuden foreslås 
det deltagelse af ØLU medlemmer i alle møder. Forslag til at ØLU kommer med et 
diskussionsoplæg for de tre møder og velkomst til møderne ved formanden/ fagudvalgsformanden. 
Der ønskes endvidere referentbistand fra ØLU sekretariatet. 
 

5. Svar på lokaludvalgets henvendelse ang. fortove på Trianglen 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget svar fra Bo Asmus Kjeldgaard angående henvendelse om 
protokolbemærkning om udvidelse af fortovene på Trianglen. Svaret er vedhæftet til orientering. 
 
 

6. Borgerrepræsentationen starter ny kommuneplanproces 
Borgerrepræsentationen har besluttet at starte en ny kommuneplanproces i 2010, processens 
overskrift er grøn vækst og livskvalitet for københavnerne. 
 
 

7. Nedlæggelse af servicebusser 
Økonomiudvalget besluttede d. 27. april 2010 at sende nedlæggelsen af servicebus ruterne i høring, 
med høringsfrist d. 21. juni 2010. 
 
 

8. Ændring af lokaludvalgets forretningsorden  
Fagudvalget for Økonomi (formandskabet) er i gang med at udarbejde ændringsforslag til 
forretningsordenen. Da ændringer ifølge denne skal behandles på to møder, forventes forslaget 
fremsat på et af de nærmest kommende møder før sommerferien. I forbindelse med 1.-behandlingen 
skal der tages stilling til, hvornår forslaget 2.-behandles.  
 
 

9. Inhabilitet 
Formanden påpegede vigtigheden af at alle er opmærksomme på eventuelle habilitetsproblemer i 
forbindelse med behandling af puljeansøgninger på mødet d. 18. maj 2010. 
 
 

10. Nedlæggelse af Fælledbadet 
Fagudvalget for kultur og fritid vil tage sagen om lukning af Fælledbadet op i samarbejde med 
Nørrebro Lokaludvalg. 
 
 
BILAG 
Svarbrev vedr. Triangelspørgsmål 
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4.  Høring om Jagtvej 171 (2010-65952) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om Jagtvej 171 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget en startredegørelse for forslag til lokalplan ”Jagtvej 171” fra 
Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Der er frist for kommentarer er den 31. maj 
2010.  

 

LØSNING 

Københavns Kommune er af grundejer/bygherre, Aldersro ApS, blevet anmodet om udarbejdelse af 
en lokalplan for et kontorhusprojekt på ejendommen Jagtvej 171/ Aldersrogade 1. Projektet er 
udarbejdet af arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group (BIG). 

På grunden ligger i dag en nu tom beboelsesbygning og nogle lave erhvervsbygninger. Ingen af 
bygningerne er klassificeret som bevaringsværdige. 

Projektet omfatter en 43,50 m og 11 etager høj bebyggelse med en markant skulpturel udformning. 
Udformningen gør, at bygningen er højest mod jagtvej og lavest mod Aldersrogade hvilket betyder, 
at de nærmeste naboboligbebyggelser ikke berøres af skyggedannelser i sommerhalvåret. 

Det samlede etageareal udgør ca. 5.300 m2. Det forudsættes, at ejendommens nuværende 
grundareal på 748 m2 udvides med 235 m2 nuværende kommunalt vejareal, som erhverves i 
henhold til en købsaftale, som indgåes med Økonomiforvaltningen.  

Planen er, at bebyggelsens ubebyggede arealer indrettes som offentlige tilgængelige friarealer, der 
indgår i et nyt grønt anlæg på den østlige del af Aldersrogade 

 

VIDERE PROCES 

Lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar om Jagtvej 171. Sekretariatet 
varetager den videre sagsbehandling med afsendelse af høringssvar.  
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BILAG 
Høringsmateriale - Jagtvej 171 
Udkast til høringssvar - Jagtvej 171 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 11.05.2010 
 
  
1. at. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar med enkelte tilføjelser angående: 
skyggeforhold for metroforpladsen; vindpåvirkning og trafikforholdene ved 
Aldersrogade/Teglværksgade. Tilføjelserne udarbejdes i Fagudvalget for teknik og miljø, som 
herefter sender høringssvaret til Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning. 
 
2. at. Lokaludvalget besluttede at gøre Fælledklubberne opmærksom på høringen. 
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5.  Høring om Strandpromenaden (2010-65933) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at.  Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om Strandpromenaden 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om startredegørelse for Strandpromenaden fra Teknik 
og Miljøforvaltningen. Der er frist for indsendelse af høringssvar den 21. maj 2010. 

 

LØSNING  

Formålet med lokalplanen for Strandpromenaden er at muliggøre opførelse af en ny 
boligbebyggelse, bebyggelse til erhverv og til publikumsorienterede funktioner. Derud over er 
formålet med lokalplanen at fremme et mere åbent forhold mellem den nye bebyggelse og 
Strandpromenaden. Lokalplanen skal sikre, at den nye bebyggelse indpasses i omgivelserne og den 
skal endvidere sikre hensigtsmæssige adgangsforhold til bebyggelsen samt fastlægge friarealer og 
parkering.  

Projektet omkring bebyggelsen er tegnet af Entasis tegnestue. Projektforslaget vil omfatte byggeri i 
3-5 etager med et samlet etageareal på maksimum 6.500 m2 fordelt på beboelse og erhverv.  

Der er i projektet lagt vægt på at nedtone det nuværende skarpe skel mellem privat og offentlig i 
from af hæk, hegn og goldt parkeringsareal. I stedet opføres byggeriet som en åben parkbebyggelse. 
Dette for imødekomme den nye strands rekreative arealer. 

 

VIDERE PROCES 

Østerbro Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar om Strandpromenaden og indsender 
høringssvaret til Teknik og Miljøforvaltningen. 

 
BILAG 
Høringsmateriale - Standpromenaden 
Udkast til høringsbrev om Strandpromenaden 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 11.05.2010 
  
1. at. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar med enkelte ændringer. 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 11.05.2010 
 

 8 

 
6.  Høring om udvidelse af Rigshospitalet (2010-65978) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om udbygning af 
Rigshospitalet. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget en forudgående offentlig høring om udbygning af 
Rigshospitalet fra Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen. Fristen for indsendelse af 
kommentarer er 28. maj 2010.  

Lokaludvalget deltog den 29. april ved formand, Torkil Groving og fagudvalgsformand for teknik 
og miljø, Linda Christensen i et informationsmøde omkring udbygningen af Rigshospitalet, hvor 
lokaludvalgenes umiddelbare holdning samt den videre proces blev drøftet. 

 

LØSNING 

I Region Hovedstadens Hospitalsplan er fastlagt en målsætning om, at Rigshospitalet skal fastholde 
sin position som landets førende hospital. Det fremgår af planen, at hospitalet skal være førende 
inden for behandling for højt specialiseret diagnostik, behandling og pleje, og at hospitalet skal 
forske på højt internationalt niveau og uddanne sundhedsfagligt personale til højt specialiseret 
viden. 

For at imødekomme dette, har Rigshospitalet anmodet Københavns Kommune om at udarbejde et 
kommuneplantillæg for området i og omkring Rigshospitalet. 

Såfremt anmodningen imødekommes, er det tanken, at der over en årrække skal tilføjes ca. 136.000 
kvm. og ombygges 185.000 kvm. Rigshospitalets vision er at skabe et moderne universitetshospital 
med patientbehandling, forskning og undervisning på højt plan. Det er ikke muligt at udvide 
Rigshospitalets grundareal, som pt. udgør 145.000 m2. Der er endvidere ønske fra Rigshospitalet 
om at bevare hovedparten af den eksisterende bebyggelse. Det er derfor nødvendigt at fortætte 
byggeriet for at opnå den ønskede udvidelse. 

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at beskrive, hvordan et eventuelt byggeri vil komme til at 
se ud, dog må byggeriet forventes at ske i højden og i dybden, under jorden.  

Hospitalets nuværende placering gør, at Rigshospitalet bliver beliggende i området ”Vidensbydel 
Nørre Campus”, som også omhandler udbygning af Panuminstituttet. 
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VIDERE PROCES 

Lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar. Sekretariatet varetager den videre 
sagsbehandling omkring afsendelse af svar. 

 

 

BILAG 
Høringsmateriale - Rigshospitalet 
Udkast til høringsbrev om udbygning af Rigshospitalet 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 11.05.2010 
 
  
1. at. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar. 
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7.  Opfølgning på borgermøde om Nordhavnsvej (2010-65986) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget godkender udkast til brev til Økonomiudvalget og Teknik- og 
Miljøudvalget på Københavns Rådhus med udtalelse om Nordhavnsvej 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg afholdt et borgermøde om den planlagte Nordhavnsvej torsdag d. 22. april 
2010 på Svanemølle Kaserne. Borgermødet var affødt af vedtagelse af lokalplan og 
kommuneplantillæg for Nordhavnsvej i Teknik og Miljøudvalget d. 6. april 2010. TMU’s 
beslutning er en vedtagelse af det tidligere vejforslag A. 

Beslutningen blev endelig godkendt i Borgerrepræsentationen d. 29. april 2010. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg godkender udkast til brev til Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget 
på Københavns Rådhus med udtalelse om Nordhavnsvej, som er en opfølgning på borgermødet om 
det af TMU, og nu også BR, vedtagne vejforslag A. 

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet forestår den videre sagsbehandling, med afsendelse til rette vedkommende. 

 
 
BILAG 
http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=5685987 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 11.05.2010 
 
 1. at. Lokaludvalget stemte om ændringsforslag fra Mikkel Søndergaard 
 
For: 13 stemmer               Imod: 7 stemmer               Undlod: 1 stemme 
 
Lokaludvalget besluttede at afsende brevet med de stillede ændringsforslag med to 
mindretalsudtalelser: 
En mindretalsudtalelse fra Torkil Groving, Linda Christensen, Janne Bram Jensen, Jørgen 
Eckmann, Magdalena Szymanski og Juda Feldman. 
En mindretalsudtalelse fra Inger-Marie Dyrholm. 
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8.  Cykelpakke Østerbro (2010-69318) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller, 

1. at Lokaludvalget godkender listen over ønskede cykelstiprojekter på Østerbro 

2. at Lokaludvalget beslutter at arbejde videre ud fra listen over cykelstiprojekter.  

3. at Lokaludvalget nedsætter en ad hoc arbejdsgruppe forankret i fagudvalget for 
teknik og miljø til varetagelse af det videre sagforløb. 

 

PROBLEMSTILLING 

Som en del af aftalen Kickstart København indgået den 25. marts 2010, blev Cykelpakke Østerbro 
vedtaget. Formålet med cykelpakken er at forbedre cykelforbindelserne på Østerbro. Der blev 
desuden vedtaget et initiativ, som går ud på at reducere de midlertidige og ikke forudsete gener ved 
anlæg af Nordhavnsvej. 

I alt er der afsat 100 mio. kr. til anlægsprojekter, hvoraf hovedparten ønskes anvendt på 
cykelprojekter. 

LØSNING 

Der skal i forhold til den videre behandling udarbejdes en prioriteret liste over anlægsprojekter 
inden 1. august 2010. Som interessenter er Østerbro Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg og 
Svanemøllegruppen blevet bedt om inputs til udarbejdelse af en sådan liste. Der er planlagt to 
dialogmøder, hvor listerne over anlægsprojekterne kan diskuteres. Møderne er skeduleret til den 18. 
maj og den 16. juni. 

Center for Trafik, som forestår udarbejdelsen af den prioriterede anlægsliste, har foreslået en 
tidsplan, hvor der i ugerne 17 +18 og 19 udarbejdes en bruttoliste over mulige cykelprojekter på 
Østerbro – med indarbejdede inputs fra de tre interessenter. Denne liste diskuteres på det første 
dialogmøde. Derefter udarbejdes en prioriteres liste, som siden diskuteres på det andet dialogmøde. 
Processen munder ud i udarbejdelse af en indstilling til de politiske udvalg. 

Fagudvalget for teknik og miljø har vurderet, at der har været en for kort tidsfrist til behandlingen af 
sagen i fagudvalget og lokaludvalget. Der er derfor stillet forslag om, at lokaludvalgets foreløbige 
inputs indsendes, men at fristen for indsendelse af forslag udskydes til datoen for det første 
dialogmøde. Endvidere foreslår fagudvalget, at de to lokalråd, Østerbro og Ryvang, inddrages i 
processen, da de begge har arbejdet en del med cykelforhold på Østerbro.  

Fagudvalget for teknik og miljø har udarbejdet nedenstående forløbige liste over cykelprojekter på 
Østerbro, som ønskes omfattet af cykelpakken: 
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• Svanemølleruten fra Østerport til Ryparken station, som er udviklet af kommunen (stykket 
mellem Østerport og Langeliniebroen mangler dog i kommunens projekt). 

• Forbindelse fra Borgervænget vest for skolen over Farumbanen og de militære arealer, 
under Ringbanen til Ryvang Naturpark i eksisterende viadukt. 

• Bro over Lyngbyvejen til Nørrebroruten. Denne bør dog nytænkes, så der bliver direkte 
adgang fra cykelstien langs perronerne på Ryparken station. Måske den kunne billiggøres 
ved at hænge den op imellem de to s-togsbroer? 

• Sti på vestsiden af Farumbanen fra Ryparken station til Tuborgvej gennem Ryvang 
Naturpark. 

• Videreførelse af Svanemølleruten nord for Svanemøllen station til Lystbådehavnen ad 
Strandvænget. 

• Sti fra Strandpromenaden igennem hegnet til Gentofte Kommune ad Haymans Alle 

• Sti langs Strandpromenaden til Lautrup kaj. Syd for Strandvænget som dobbeltrettet sti på 
østsiden af Kalkbrænderihavnsgade. Videreføres langs kajkant til Sundkrogsgade. 

• Viadukt igennem jernbanearealet i forlængelse af Nyborggade. Dobbeltrettet cykelsti langs 
vestsiden af Kalkbrænderihavnsgade til Lautrup kaj. Signalreguleret kryds ved Lautrup kaj. 

• Videreførelse af stierne langs Randersgade nord for Nyborggade frem til Svanemølleruten 
ved Svanemøllen station. 

• Cykelsti på nordsiden af Trianglen. 

• Videreførelse af Søruten til Østbanegade og Svanemølleruten. 

• Århusgade som kollektiv trafik- og cykelgade 

 

Til det videre arbejde foreslås det, at der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe forankret i fagudvalget 
for teknik og miljø, som vil varetage den videre arbejde med sagen. 

 

VIDERE PROCES 

Lokaludvalget godkender og arbejder videre med ovennævnte liste over cykelstiprojekter i bydelen 
samt vælger en ad hoc arbejdsgruppe til det videre sagsforløb. 

 
 
BILAG 
Brochure om Ryvangsstien 
Cykelpakke Østerbro procesnotat.doc 
Vedr. Cykelpakke Østerbro, invitation til møder 
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Vedr. SV: Cykelpakke Østerbro, invitation til møder 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 11.05.2010 
 
  
1. at. Lokaludvalget besluttede at arbejde videre med den af fagudvalget for teknik og miljø 
foreløbige og uprioriterede liste over cykelstiprojekter på Østerbro. 
2. at. Lokaludvalget besluttede at nedsætte en ad hoc gruppe der skal følge sagen, og som forankres 
i fagudvalget for teknik og miljø, bestående af: Linda Christensen, Torkil Groving og Magdalena 
Szymanski. 
3. at. Lokaludvalget besluttede at give ad hoc gruppen forhandlingsmandat til at sikre bredde i 
cykelpakke på Østerbro. 
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9.  Pakhus 11 (2010-65988) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Georg Metz indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget beslutter at sende en henvendelse til Kultur og fritidsudvalget 
angående Pakhus 11s fremtid som permanent kulturinstitution. 

2. at. Lokaludvalget godkender udkast til brev angående en permanent løsning for 
Pakhus 11 

PROBLEMSTILLING 

Kultur og fritidsudvalget (KFU) i Københavns Kommune besluttede d. 4. februar 2010 at pålægge 
forvaltningen at udarbejde et forslag til en permanent løsning for Pakhus 11, herunder muligheden 
for Åben Scene. Forvaltningen skal søge at inddrage Foreningen Pakhus 11, ejeren af huset, 
Østerbro Lokaludvalg, Købehavns scenekunstudvalg og andre relevante parter. Det blev samtidig 
besluttet at tildele Foreningen Pakhus 11 215.000 kr. i støtte i 2010 fra de udisponerede midler. 

Sagen blev behandlet i Borgerrepræsentationen d. 11. marts 2010, hvor et flertal tiltrådte KFUs 
beslutning. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg skal jf. beslutning i KFU og BR inddrages i sagen om udarbejdelse af en 
permanent løsning for Pakhus 11, herunder muligheden for en åben scene.  

 

VIDERE PROCES 

Kultur og Fritidsforvaltningen er påbegyndt en inddragelsesproces, og vil i midten af maj kontakte 
Østerbro Lokaludvalg i forbindelse med udarbejdelse af forslag til permanent løsning for Pakhus 
11, der skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget. 

 
BILAG 
BR beslutning 110310 ang Pakhus 11 
Pakhus 11 
http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=5688624 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 11.05.2010 
 
  
1. at. Lokaludvalget besluttede at sende sagen til videre behandling i Fagudvalget for kultur og 
fritid, for en nærmere afklaring. 
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10.  Evaluering af lokaludvalg (2010-65604) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget drøfter den kommende evaluering af lokaludvalgene 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg er et af 12 lokaludvalg i København, og har nu eksisteret i snart fire år.  
Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 23. marts 2010 at der igangsættes en evaluering af 
lokaludvalgene i København med fokus på tre hovedområder: 

 

1. Lokaludvalgene som bindeled mellem borgere og de stående udvalg 
Det evalueres i hvor høj grad lokaludvalgene formår at styrke nærdemokratiet og den gensidige 
dialog mellem bydelens borgere og kommunens stående udvalg. Herunder foreslås et særligt fokus i 
evalueringen på lokaludvalgenes funktion i forhold til vedtagelse af lokalplaner, kommuneplan og 
bydelsplaner.  
 
2. Lokaludvalgenes brug af puljemidler  
Det evalueres i hvor høj grad lokaludvalgenes anvendelse af puljemidler bidrager til opfylde 
formålet med at iværksætte ’tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende 
aktiviteter’ i den enkelte bydel. Endvidere evalueres der på om lokaludvalgene er i stand til at leve 
op til kommunalfuldmagtens krav til anvendelse af kommunale midler.  
 

3. Lokaludvalgskonceptet 
Selve lokaludvalgskonceptet i København evalueres. Med dette tema fokuseres der på i hvor høj 
grad de formelle og juridiske rammer for lokaludvalgene bidrager til opgaveløsningen. Den 
nuværende model for den administrative betjening af lokaludvalgene skal evalueres. Og 
evalueringen skal fokusere på lokaludvalgenes samlede opgaveportefølje, herunder hvordan 
yderligere opgaver, som fx en tættere kobling til Sikker By indsatsen, kan styrke lokaludvalgenes 
funktion i København.   
 
LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg drøfter den kommende evaluering af lokaludvalgene.  

VIDERE PROCES 

Als Research er valgt som evaluator af lokaludvalgene. 
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Se vedlagt plan med tilhørende tidsplan. Evalueringen vil bl.a. foregå som interviews, herunder af 
4-6 lokaludvalgsmedlemmer, lokaludvalgs formændene og lokaludvalgenes sekretariater. 
Økonomiforvaltningen har i øvrigt bedt lokaludvalgenes sekretariater om at komme med forslag til 
udpegning af personer til gruppeinterview. 

Evaluering af lokaludvalgene er planlagt til at foregå i forår/sommer 2010 og skal være d. 2. august 
2010, hvorefter den sendes i høring på lokaludvalgenes augustmøder og umiddelbart herefter 
behandles den i Økonomiudvalget. 

 
 
BILAG 
Brev fra Evaluator til LU-medlemmer 
Tids- og procesplan for evaluering 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 11.05.2010 
 
  
1. at. Lokaludvalget drøftede den kommende evaluering af lokaludvalgene. 
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11.  Fremtidsseminar 21.-22. august 2010 (2010-65972) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Arbejdsgruppen indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget beslutter at afholde fremtidsseminar i weekenden 21.-22. 
august 2010 

2. at. Lokaludvalget beslutter at 1. suppleanten kan deltage for et medlem der har 
meldt afbud inden 1. juni 2010 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har tidligere besluttet at afholde fremtidsseminar i maj 2010, men på grund af 
relativt mange afbud, har arbejdsgruppen besluttet at flytte fremtidsseminaret, så flest mulig kan 
deltage. 

Der har efter rundspørge på 4 weekender, været størst tilslutning til d. 21.-22. august 2010, som 
herefter er den dato hvor der planlægges afholdt fremtidsseminar. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg beslutter at afholde fremtidsseminar i weekenden 21.-22. august 2010, og at 
1. suppleanten kan deltage for et medlem der har meldt afbud inden 1. juni 2010. 

 

ØKONOMI 

Der påregnes en pris på maks. 2.000 kr. pr. person, som skal dækkes af sekretariatsmidlerne. 

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet forestår nærmere tilmelding og afbud samt bookning af konferencefaciliteter, 
arbejdsgruppen udarbejder forslag til proces og indhold for fremtidsseminaret. 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 11.05.2010 
 
  
1. at. Lokaludvalget besluttede at afholde fremtidsseminar i weekenden 21.-22. august 2010. 
2. at. Lokaludvalget besluttede at 1. suppleanten kan deltage for et medlem, der har meldt afbud 
inden 1. juni 2010. 
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12.  Redegørelse om Jul på Østerbro 2009 (2010-65984) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

3. at. Lokaludvalget tager Økonomiforvaltningens redegørelse om 
puljeansøgningsprojekt Jul på Østerbro 2009 til efterretning 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg bevilgede i 2009 puljemidler til puljeansøgning ”Jul på Østerbro”. Der har 
siden været nogen diskussion af projektet i lokalavisen, hvilket bl.a. har affødt spørgsmål fra 
medlemmer af Østerbro Lokaludvalg, Borgerrepræsentationen og Overborgmester Frank Jensen.  

Dette har ført til at Økonomiforvaltningen har udarbejdet en redegørelse til overborgmesteren vedr. 
projekt ”Jul på Østerbro”. Redegørelsen findes som bilag til dette dagsordenspunkt.  

Det fremgår af redegørelsen, hvordan Østerbro Lokaludvalgs sekretariat har håndteret sagen, og det 
konkluderes, at det er sket i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilskud 
af puljemidler. 

Da det imidlertid ikke er muligt at fremskaffe originalbilag fra en underleverandør, foreslås sagen af 
Økonomiforvaltningen afsluttet ved at Østerbro Handelsforening underskriver en tro og love 
erklæring på, at samtlige udbetalte midler er anvendt til arrangementet. Økonomiforvaltningen 
finder imidlertid, at sagen giver anledning til at indføre en skærpet praksis, hvorefter 
lokaludvalgene fremover skal stille krav om, at regnskabet for alle tilskudsbevillinger på 200.000 
kr. og derover for ansøgers regning skal revideres af en registreret revisor.  

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg tager Økonomiforvaltningens redegørelse angående Jul på Østerbro til 
efterretning. 

 

ØKONOMI 

Jul på Østerbro fik bevilget og udbetalt 280.000 kr. på baggrund af indsendt regnskab. 

 

VIDERE PROCES 

Økonomiforvaltningen påtænker en række ændringer som følge af sagen, hvilket fremgår af 
redegørelsen til overborgmesteren. Disse vil blive meldt ud af Center for Sikker By og indarbejdes i 
sekretariatets administration af Østerbro Lokaludvalgs puljemidler.  
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BILAG 
OB Redegørelse 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 11.05.2010 
 
  
1. at. Lokaludvalget tog økonomiforvaltningens redegørelse om puljeansøgningsprojekt Jul på 
Østerbro 2009 til efterretning. 
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13.  Kulturnat 2010 (2010-65884) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

4. at Lokaludvalget beslutter at deltage i Kulturnatten 2010 med et arrangement på 
Skt. Jakobs Plads 

5. at Lokaludvalget godkender foreløbigt program og budget for deltagelse i 
Kulturnat 2010 

6. at Lokaludvalget beslutter at afsætte 70.000 kr. i puljemidler til afholdelse af 
Kulturnat arrangement 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har de sidste 2 år deltaget aktivt i Kulturnatprogrammet med et arrangement 
på Østerbro, da det er en god mulighed for at komme i kontakt med borgerne på Østerbro. 

 

LØSNING 

Fagudvalget for kultur og fritid anbefaler, at lokaludvalgets Kulturnatarrangement igen i år 
henlægges til Sankt Jakobs Plads. Denne placering har flere fordele. Pladsen er ”på vejen” til andre 
aktiviteter, og gør at de, som er på vej ind eller ud af byen, kan få lyst at stoppe op og deltage i 
arrangementet. Desuden er det gratis at bruge pladsen. 

Det anbefales endvidere, at størrelsesordenen på arrangementet, både i forhold til pris og mandskab, 
skal holdes i nogenlunde samme leje som i 2009. Prisen for arrangementet var da ca. 60.000 kr. og 
det krævede tre medarbejdere fra sekretariatet samt interesserede lokaludvalgsmedlemmer. Dog var 
sidste års arrangement meget mørkt, og der bør derfor i år satses på ekstra belysning, så 
arrangementet fremstår mere åbent og tilgængeligt. 

Ideen er, at arrangementet skal ramme bredt; der skal være aktiviteter og forplejning for både børn 
og voksne. Der er diskuteret følgende muligheder: 

Underholdning/ aktiviteter:  Sminkør (ansigtsmaling), børnekor el. børnedanseopvisning, 
baggrundsmusik ved Østerbrokanonen (co2 neutral cykel), musik (jazzband), ildshow til sidst på 
aftenen. 

Forplejning:  kaffevogn el. pølser, slikkepinde el. brændte mandler 

Der foreslås derfor en foreløbig budgetramme for arrangementet på 70.000 kr., som afsættes af 
puljemidler 
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Annoncering 15.000 kr. 

Kaffecykel 6.000 kr. 

Sminkør 4.500 kr. 

Musik (band) 10.000 kr. 

Forplejning 4.000 kr. 

Transport af materiale 3.000 kr. 

Leje af telte, borde og stole 5.000 kr. 

Lys  5.000 kr. 

Ildshow 10.000 kr. 

Evt. ekstra aktivitet? 7.500 kr. 

I alt 70.000 kr. 

 

 

ØKONOMI 

Østerbro Lokaludvalg har 1.374.000 kr. i øvrigt rådighedsbeløb, hvoraf 710.500 kr. er bevilliget til 
egne projekter. 

Såfremt der bevilges puljemidler til Kulturnatarrangementet vil der restere 640.500. kr. i øvrigt 
rådighedsbeløb til resten af 2010. 

 

VIDERE PROCES 

Fagudvalget for kultur og fritid skal vælge en tovholder på projektet, der i samarbejde med 
sekretariatet laver en tids- og arbejdsplan for projektet. 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 11.05.2010 
 
  
1. at. Lokaludvalget besluttede at deltage i Kulturnatten 2010, med et arrangement på Skt. Jakobs 
Plads 
1. at. Lokaludvalget godkendte foreløbigt program og budget for deltagelse i Kulturnatten 2010. 
3. at. Lokaludvalget besluttede at afsætte 70.000 kr. i puljemidler til afholdelse af Kulturnat 
arrangment 2010. 
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14.  Evt. (2010-65696) 
 
 
 
 


