
 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL 
 
for mødet den 16.11.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 
 
 
 
 
 
1.  Borgernes 20 minutter (2010-163110) 

2.  Godkendelse af dagsorden (2010-163131) 

3.  Formandens meddelelser (2010-163125) 

4.  Foreningsguidekoordinator på Østerbro (2010-164316) 

5.  Sammenlægning lokaludvalg og miljøpunkter (2010-156519) 

6.  Høring vedr. miljøvurdering i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 
"Borgervænget II" med kommuneplantillæg (2010-165163) 

7.  Status på puljemidler 2010 (2010-164240) 

8.  Godkendelse af Budget for puljemidler 2011 (2010-164401) 

9.  Ansøgninger til Østerbropuljens 4. runde - FBU (2010-163491) 

10.   Ansøgninger til Østerbropuljens 4. runde - FTM (2010-163300) 

11.  Ansøgninger til Østerbropuljens 4. runde - FKF (2010-163578) 

12.  Ansøgninger til Østerbropuljens 4. runde - FSS (2010-163204) 

13.  Annoncering - "Lokaludvalget ønsker godt nytår" (2010-165233) 

14.  Medlemsforslag - fortolkningsspørgsmål af formandens oplysningspligt og punktet 
"formandens meddelelser" (2010-165204) 

15.  Eventuelt (2010-163149) 
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1.  Borgernes 20 minutter (2010-163110) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

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

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.11.2010 
 
  
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til lokaludvalget. 
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2.  Godkendelse af dagsorden (2010-163131) 
 

 

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.  

 

AFBUD: 

Klaus Lange – 1. suppleant, Ernst Reimann Rasmussen deltog 

Peter Bennedsen – suppleant indkaldt, men kunne ikke deltage 

Allan Marouf – suppleant indkaldt, men kunne ikke deltage 

John Bloch-Poulsen – 1. suppleant indkaldt men deltog ikke 

Jørgen Eckmann – suppleant indkaldt men kunne ikke deltage 

Jan Due – Suppleant indkaldt men kunne ikke deltage 

Rita Sørensen – 1. suppleant, Jesper Madsen deltog 

Hans Bay – suppleant indkaldt men deltog ikke 

 

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: 

Magdalena Szymanski 

Simon Simonsen 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lartey Lawson ankom kl. 19.15 

Jan Væver ankom kl. 19.45 

Jan Gebhardt Pedersen ankom kl. 19.45 

 

Annette Engell forlod mødet kl. 22.25 

Juda Feldman forlod mødet kl. 22.40 
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Finn Ankerstjerne forlod mødet kl. 23.05 

 

Mødet sluttede kl. 23.05 

 

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.11.2010 
 
  
1. at: Lokaludvalget godkendte 1. næstformand, Mikkel Søndergaard som ordstyrer. 
 
2. at: Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et nyt pkt. 14 om tillægsbevilling af midler til 
trafikstrategi. Dagsordenens oprindelige pkt. 14 bliver pkt. 15. mv. 
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3.  Formandens meddelelser (2010-163125) 
 

1. Fagudvalgenes arbejdsområder 

På lokaludvalgsmødet den 14. september, blev de 4 fagudvalg pålagt at diskutere hvilke 
arbejdsopgaver, fokusområder og temaer fagudvalgene vil arbejde med fremadrettet.  

3 fagudvalg er allerede kommet med inputs til det fremtidige arbejde, men dette har en noget 
forskellig karaktér (vedhæftet som bilag). Fagudvalgene opfordres derfor til på deres kommende 
udvalgsmøder at se på spørgsmålene i ”spisesedlen” én gang til samt at lade sig inspirere af 
forslagene fra de andre fagudvalg med henblik på at komme med bud på tværfaglige indsatser. 
Fagudvalgene bedes senest den 1. december indlevere deres endelige bidrag til sekretariatet. 

Forretningsudvalget vil på baggrund af fagudvalgenes bidrag få udarbejdet et samlet forslag til 
”arbejdsprogram” for lokaludvalgets aktiviteter i 2011, som kan forelægges på lokaludvalgets møde 
den 14. december 2010. 

 

2. Julearrangement  

Den 11. og 12. december afholder Østerbro Lokaludvalg et julearrangement på Sankt Jakobs Plads. 
Arrangementet foregår i dagtimerne lørdag kl. ca. 10-16 søndag kl. ca. 11-16. Lokaludvalget har 
deres eget julehus, hvorfra der vil kunne uddeles flyers, bydelsplaner mv. og hvor der vil være 
muligt for interesserede borgere at få mere at vide om lokaludvalgets arbejde. Der er derfor brug 
for, at medlemmerne hjælper til med at repræsentere lokaludvalget. Planlægningsgruppen foreslår, 
at man melder sig til 2 timers vagter. Tilmelding til sekretariatet. 

 

3. Cykelsuperstier 

Center for Trafik takker for lokaludvalgets deltagelse og inputs til ”Cykelsuperstier”-projektet. Når 
realiseringsfasen for de enkelte cykelruter nås, vil de relevante lokaludvalg blive inddraget. Der vil i 
realiseringsfasen være plads til justeringer. 

 

4. Indkomne høringer 

Lokalplanforslag ”Strandpromenaden” høringsfrist 17. januar 2011. Der afholdes et borgermøde 
den 9. december kl. 19-21 på Vibenshus Skole (Billedkunstlokalet), Kertemindegade 10. 

Lokalplanforslag ”Jagtvej 171” høringsfrist den 17. januar 2011. Der afholdes borgermøde den 1. 
december kl. 19-21 på Egmont Kollegiet, Nørre Allé 75.  
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5. Aflysning af Børne disco dag 

Østerbro Handelsforening har meddelt, at projektet aflyses. 

 

6. Miljøvurdering – Århusgadekvarteret i Nordhavn 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om miljøvurdering for Århusgadekvarteret i Nordhavn 
med frist den 29. november. Der søges om forlængelse af frist til den 3. december 2010, til efter 
fagudvalgsmøde i teknik og miljø 

 

 
 
BILAG 
Fagudvalgets arbejdsområder FKF 
Fagudvalgets opgaver (FTM) 
Referat af møde i Social og Sundhedsfagudvalget 30. sep.doc 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.11.2010 
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4.  Foreningsguidekoordinator på Østerbro (2010-164316) 
Østerbro Lokaludvalg tager status fra Foreningsguidekoordinator på Østerbro til efterretning og 
beslutter at projektet videreføres i 2011 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for børn og unge indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget tager status fra foreningsguidekoordinator på Østerbro til 
efterretning 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg besluttede på sit møde den 10. marts 2009 at afsætte midler til ansættelse af en 
foreningsguidekoordinator. 
 
Projektet er led i opfølgningen af Østerbro bydelsplan på integrations- og børneområdet, herunder at sikre 
fritidstilbud for børn i området nord for Jagtvej. 
 
Med tilslutning fra lokalområdet blev der indgået en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp, om 
ansættelse af en foreningsguidekoordinator på Østerbro i det sidste halvår af 2009, aftalen blev efter 
beslutning på Østerbro Lokaludvalgs ordinære møde 8. december 2009 fornyet til at gælde også i 2010. 
 

LØSNING 

Foreningsguiderne er frivilliggrupper under Dansk Flygtningehjælp, som gør en indsats for at etniske 
minoritetsbørn og –unge får bedre muligheder for at gå til en idræts- eller kulturaktivitet i deres nærområde. 
Foreningsguiderne understøttes af en lønnet studentermedhjælp, som koordinerer arbejdet i den enkelte 
bydel, en foreningsguidekoordinator, og af Dansk Flygtningehjælp. Projektet har en medarbejder i Kultur og 
Fritidsforvaltningen tilknyttet. 
 
Østerbro Lokaludvalg har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp, om ansættelse af en 
foreningsguide på Østerbro i 2010, hvori Lokaludvalget forpligtede sig til at betale for ansættelsen af 
foreningsguidekoordinatoren. 
 
Der er aflagt skriftlig status til fagudvalget for beskæftigelse og integration (bilag 1) for foråret 2010 og 
foreningsguidekoordinator, Astrid Vejby Krarup Mott, vil aflægge status for andet halvår af 2010 på selve 
lokaludvalgsmødet 
 
For at kunne gennemføre projektet også i 2011, lægges der op til at Østerbro Lokaludvalg bevilger 120.000 
kr. til fortsættelse af den indgåede samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. Dette besluttes under 
punktet Budgetforslag 2011 
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ØKONOMI 

Budget 2010 Foreningsguidekoordinator  
 
 Løn:     90.000 
Kontorhold og mødeudgifter (incl. intrernet og tlf):  7.000 
Opmærkshedsskabende aktiviteter:   15.000 
Adm. bidrag (7%):    7.700,- 
  
Total:     119.700,-  
 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet fornyer samarbejdsaftalen med Dansk Flygtningehjælp 

 
 
BILAG 
Evaluering af ForeningsGuiderne Østerbro november 2010.docx 
Siv_Evaluering forår 2010.docx 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.11.2010 
 
  
Formanden foreslog at behandle bevilling af 2011-puljemidler til foreningsguidekoordinator under 
punktet som 2. at, frem for under dagsordenens punkt 8. 
Et enig lokaludvalg imødekom dette. 
 
1. at: Lokaludvalget tog status fra foreningsguidekoordinatoren på Østerbro til efterretning. 
 
2. at: Lokaludvalget stemte om ændringsforslag om tildeling af 150.000 kr. af 2011-puljemidler til 
foreningsguidekoordinatoren.  
Et overvejende flertal stemte for forslaget. 
 
Lokaludvalget stemte om bevilling af 150.000 kr. i 2011-puljemidler til 
foreningsguidekoordinatoren. 
Et overvejende flertal stemte for forslaget. 
Et overvejende flertal imødekom 
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5.  Sammenlægning lokaludvalg og miljøpunkter (2010-156519) 
Østerbro Lokaludvalg skal drøfte konsekvenserne af Borgerrepræsentationens budgetaftale for 2011 
om sammenlægning af lokaludvalg og miljøpunkter 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget tager orientering fra centerleder, Lene Midtgaard til 
efterretning 

2. at Lokaludvalget drøfter hvordan det fremtidige miljøarbejde skal organiseres 
på Østerbro 

3. at Lokaludvalget godkender udkast til udtalelse til Økonomiforvaltningen om 
det fremtidige miljøarbejde på Østerbro 

 

PROBLEMSTILLING 

Borgerrepræsentationen besluttede den 7. oktober 2010, som del af Budget 2011, at stoppe 
driftstilskud til miljøpunkterne pr. 1. juli 2011, og bede lokaludvalgene varetage kommunens lokale 
miljøarbejde. 

Ideen med den såkaldte ”sammenlægning” er, at der skal sikres en bedre sammenhæng mellem det 
tværgående og det lokale miljøarbejde i kommunen, at der bliver én samlet indgang for borgerne i 
bydelen, og dermed større synlighed. 

Som led i denne proces er de enkelte lokaludvalg og miljøpunkter blevet bedt om at starte en dialog, 
om hvordan det lokale miljøarbejde skal organiseres fremover. 

Østerbro Lokaludvalg skal senest den 1. december 2010 meddele resultat af indledende møder med 
Miljøpunkt Østerbro og lokaludvalgets ønsker til den fremtidige organisering af miljøarbejdet ind til 
Økonomiforvaltningen. 

På Københavns Kommunes hjemmeside kan man se de senest opdaterede dokumenter af interesse 
for sammenlægningen på 
http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/ByensStyre/SaerligeUdvalgOgRaad/Lokaludvalg/Sammenl
aegning.aspx 

 

LØSNING 
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I Budgetaftalen for 2011 fremgår det, at lokaludvalgene skal overtage ansvaret for kommunens 
lokale miljøarbejde. Lokaludvalget skal således finde ud af hvorledes det lokale miljøarbejde skal 
organiseres på Østerbro. 

Generelt kan der foreløbig skitseres to forskellige løsningsmodeller: 

I den første model kan miljøpunktets bestyrelse vælge at fortsætte som selvstændig fond. 
Lokaludvalget kan i denne situation vælge om det selv vil påtage sig den forpligtigelse til at stå for 
lokalt miljøarbejde, som vil blive skrevet ind i Kommissoriet for lokaludvalg, eller om det vil 
samarbejde og/eller give økonomisk tilskud til fondens miljøarbejde. 

I den anden model kan miljøpunktets bestyrelse vælge at nedlægge fonden og lade lokaludvalget 
overtage miljøpunktets arbejde med lokale miljøinitiativer. I denne situation vil lokaludvalgets 
formentlig overtage personaleansvaret for fastansatte medarbejdere i miljøpunktet. 

Et første indledende møde blev afholdt torsdag den 28. november 2010 mellem Østerbro 
Lokaludvalg, repræsenteret ved formand Torkil Groving, lokaludvalgets repræsentant i miljøpunkts 
bestyrelse Linda Christensen og 2. næstformand Allan Marouf og Miljøpunkt Østerbro, ved 
centerleder Lene Midtgaard, Axel Thrige Laursen og Ib Larsen fra miljøpunkts bestyrelse. 

Lokaludvalget har efterfølgende modtaget vedlagte forslag til model fra miljøpunktets bestyrelse, 
som i store træk afspejler en fælles forståelse omkring mulighederne for samarbejde i en 
konstruktion, hvor fonden fortsætter sit miljøarbejde i et tættere samarbjde med lokaludvalget og 
eventuel samlokalisering af sekretariaterne. Lokaludvalget har dog ikke nogen forpligtelse til at 
bære økonomiske nedskæringer i forhold til egne aktiviteter ud over den begrænsning af 
puljemidlerne, som allerede er besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

På baggrund af drøftelserne med Miljøpunkt Østerbro afsendes brev til Økonomiforvaltningen, med 
lokaludvalgets forslag til det fremtidige miljøarbejde på Østerbro. Udkast til brev eftersendes pr. 
mail. 

 

ØKONOMI 

Der er ikke på nuværende tidspunkt besluttet endelig finansieringsform fra Økonomiforvaltningens 
side. Denne vil afhænge af den endelige organisering af det lokale miljøarbejde. 

 

VIDERE PROCES 

Se den overordnede procesplan (Bilag vedhæftet). 

Økonomiforvaltningen og Teknik og Miljøforvaltningen har nedsat en følgegruppe for 
sammenlægningen, bestående af repræsentanter fra de to forvaltninger, 4 lokaludvalgsformænd, 2 
centerledere fra miljøpunkterne og 2 bestyrelsesmedlemmer fra fondene bag miljøpunkterne. 
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BILAG 
Brev fra ØKF og TMF til lokaludvalg 
FAQ-Lokaludvalg/Miljøpunkt 
Procesplan-Lokaludvalg/Miljøpunkt 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.11.2010 
 
  
1. at: Lokaludvalget tog orientering fra centerleder, Lene Midtgaard til efterretning. 
 
2. at: Lokaludvalget drøftede organisering af det fremtidige miljøarbejde på Østerbro. 
 
3. at: Lokaludvalget stemte om tilføjelse/ændringsforslag 1: 
For: 7   Imod: 1   Undlod: 6 
Ændringen blev vedtaget 
 
Lokaludvalget stemte om tilføjelse/ændringsforslag 2: 
For: 10   Imod: 2   Undlod: 2 
Forslaget blev vedtaget 
 
Der blev stemt om afsendelse af høringssvar med de to ændringsforslag: 
For: 12   Imod: 2   Undlod: 0 
Vedtaget 
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6.  Høring vedr. miljøvurdering i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 

"Borgervænget II" med kommuneplantillæg (2010-165163) 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring vedrørende miljøvurdering for forslag til lokalplan 
”Borgervænget II” med tilhørende kommuneplantillæg. Der frist for indsendelse af høringssvar den 
15. november 2010. Der er givet udsættelse til den 17. november 2010. 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar. 

 

PROBLEMSTILLING 

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har henholdsvis den 17. maj og 1. juni godkendt 
startredegørelsen for ”Borgervænget II”.  

Hovedformålet for ønsket om en ny lokalplan for området bunder i mulighed for at ændre områdets 
anvendelse fra offentlige formål til boliger og serviceerhverv. Desuden muliggør lokalplanen en vis 
fortætning i forhold til bebyggelsesprocenten. 

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget har Center for Byudvikling foretaget en 
miljøscreening af planforslaget, hvor det foreslås, at der ikke gennemføres en miljøvurdering af 
planen. 

Østerbro Lokaludvalg pegede i forbindelse med den forudgående høring vedr. startredegørelsen på 
mulighed for etablering af et kulturhus i ejendommen Borgervænget 5-7 jf. 
Borgerrepræsentationens principbeslutning fra 2005 om etablering af et kulturhus på Ydre Østerbro. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg drøfter og godkender udkast til høringssvar.  

 

VIDERE PROCES 

Det forventes at lokalplanforslaget forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og 
Borgerrepræsentationen primo 2011. 

Såfremt udkastet til høringssvar godkendes forestår sekretariatet den videre sagsbehandling.  
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BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.11.2010 
 
  
1. at: Mikkel Søndergaard stillede ændringsforslag om, at udkastets 2 første linier i 2. afsnit om 
forslag om kulturhus udelades. 
Der blev stemt om ændringsforslaget: 
For: 1     Imod: 8     Undlod: 5 
Forslaget faldt 
 
Der blev stemt om afsendelse af udkastet: 
For: 11   Imod:  1   Undlod: 2 
 
Mikkel Søndergaard afgav følgende protokolbemærkning: Et mindretal ønsker ikke at inddrage en 
debat om kulturhus i det fremsendte lokalplanforslag "Borgervænget II". 
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7.  Status på puljemidler 2010 (2010-164240) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget tager status på puljemidler 2010 til efterretning. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har i 2010 fået udlagt 4.921.000 kr. (indregnet p/l) i puljemidler til 
selvstændig varetagelse. 

Puljemidler, som ikke er forbrugt inden senest 31.december 2010, vil bortfalde. Det er ikke muligt 
for lokaludvalget at overføre midler fra 2010 til 2011-budgettet. 

 

ØKONOMI 

Nedenfor ses forbruget af 2010-puljemidler: 

”Aktiviteter fra 2009” - dækker udgifter til annoncering, som ved en fejl ikke er blevet faktureret i 
2009. 

”Østerbropuljen” – puljeansøgninger. I dette beløb er ikke medregnet ansøgninger indkommet til 4. 
puljerunde. 

”Egne projekter” – Lokaludvalgets egne projekter. Ikke alle projekterne er afsluttet; ved de 
uafsluttede projekter har sekretariatet foretaget et skøn over de forventede udgifter. 

”Ansættelser” – Lønmidler til 1½ årsværk inkl. overhead. 

 

Puljemidler 2010 
    

Samlet budget 2010 4.921.000 
    
  Forbrugt* 
Aktiviteter fra 2009 21.000 
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Østerbropuljen 1.951.751 
Egne projekter 983.515 
Ansættelser 800.000 
  3.756.266 
  

Resterende midler 
2010 
(inden Østerbropuljen 4. runde) 1.164.734 
 

 

VIDERE PROCES 

Østerbro Lokaludvalg tager status på puljemidler 2010 til efterretning.  

 
 
BILAG 
Oversigt - puljemidler 2010.xls 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.11.2010 
 
  
1 at: Lokaludvalget tog status på puljemidler 2010 til efterretning. 
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8.  Godkendelse af Budget for puljemidler 2011 (2010-164401) 
Østerbro Lokaludvalg skal godkende Budget for puljemidler 2011 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Forretningsudvalget indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget drøfter Budget for puljemidler 2011 

2. at Lokaludvalget bevilger 800.000 kr. til løn, svarende til 1½ årsværk 

3. at Lokaludvalget beslutter at videreføre 5 projekter fra 2010 til 2011, således at 
der i alt overføres aktiviteter for 415.000 kr. i 2010-puljemidler til 2011-
puljemidler   

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har af Borgerrepræsentationen fået bevilget ca. 4.346.000 kr. i 2011 (endnu 
ikke korrigeret efter 2010 befolkningstal) til bydelsrettede, netværksdannende og dialogskabende 
aktiviteter. 

Budgetforslaget er foreløbigt, da konsekvenserne af Budget2011 om sammenlægningen med 
miljøpunkt endnu ikke er afklaret. Der planlægges således tilført midler til lokaludvalgene fra 1. juli 
2011, hvor lokaludvalget overtager ansvaret for det lokale miljøarbejde. 

 

LØSNING 

Formandskabet har drøftet budget for puljemidler 2011 og foreslår at der ikke som hidtil skelnes 
mellem en Østerbropulje for eksterne ansøgere og et øvrigt rådighedsbeløb til egne projekter, men 
at lokaludvalgets puljemidler, som sådan er Østerbros pulje.  

Herudover skal der budgetteres med lønudgifter til sekretariatsmedarbejdere, samt videreførelse af 
midler til allerede besluttede bydelsrettede projekter, som lokaludvalget selv arrangerer.  

 
 
Budgetforslag 2011 
Løn: 800.000 kr. i alt. 
Til en fuldtidsansat projektmedarbejder, der skal understøtte lokaludvalgets mange projekter, 
herunder information og kommunikation samt til halvdelen af lønudgifterne til en fuldtidsansat 
administrativ medarbejder, der forestår sagsbehandlingen af puljeansøgningerne til Østerbropuljen 
samt understøtter lokaludvalgets projekter. 
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Lønudgifter skal også dække overhead på omkring 72.000 kr. pr. medarbejder, som betales centralt 
for alle medarbejdere i Københavns Kommune til kompetenceudvikling, IT understøttelse, 
lønudbetaling mv. 
 

Videreførelse af projekter i 2011 

Informationspulje: 50.000 kr. 
Beløbet budgetteres til at Østerbro Lokaludvalg kan afholde udgifter til informationsudgifter, 
løbende annoncering af borgermøder, puljefrister mv. Dette kan bl.a. blive nødvendigt, når frister 
for afgivelse af høringssvar ikke muliggør, at Østerbro Lokaludvalg kan nå at træffe beslutning om 
et borgermødes afholdelse. Det foreslås, at formanden råder over disse midler med efterfølgende 
orientering af lokaludvalget. 
 
Ungdomsindsats opfølgning: 200.000 kr. 
Fagudvalget for børn og ungdom er i proces med at planlægge opfølgning på den store 
ungdomsindsats fra 2011, nu hvor den færdige rapport foreligger. 
 
Informations og debatmøde om Nørre Campus: 25.000 kr. 
Der har været planlagt et informations- og debatmøde om Nørre Campus, men af hensyn til de 
mange planprocesser og arkitektkonkurrencer for området, der er fordelt på flere projekter foreslås 
det først gennemført i januar 2011. her vil der kunne laves en samlet borgeroplysning omkring 
Panum Instituttet, Rigshospitalet og  Niels Bohr Science Park. Projektet gennemføres i samarbejde 
med Nørrebro Lokaludvalg, Center for Byudvikling og Teknik og Miljøforvaltningen. 
 
Foreningsguidekoordinator: 120.000 kr. 
Det foreslås at fortsætte foreningsguidekoordinatoren fra 2010, jf. status fra 
foreningsguidekoordinatoren på denne dagsorden. 
 
Plads v. Øresundshospital: 20.000 kr. 
Der resterer at gennemføre borgerinddragelse på projekt om plads v. Øresundshospitalet, hvor 
Hausenberg har udarbejdet en rapport om mulighederne for mere rekreativt byrum. 
 
 

ØKONOMI 

 

BUDGET 2010  Forbrugt  
Forslag til 
budget2011 

Budgetposter kr.   
Løn + overhead 1.000.000 800.000 800.000 
Østerbropuljen 2.544.000   
X-traordinære borgermøder 50.000 0  
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Øvrigt rådighedsbeløb 1.374.000  3.546.000 
SUM 4.968.000  4.346.000 
 

 

 

 

Allerede besluttede projekter 
Informationspulje 50.000 
Ungdomsindsats opfølgning 200.000 
Informations og debatmøde Nørre Campus 25.000 
Foreningsguidekoordinator 120.000 
Plads v. Øresundshospital 20.000 
Videreførelse egne projekter 2011 415.000 
 

Efter videreførelse af de allerede besluttede projekter, vil Østerbro Lokaludvalg have 3.131.000 kr. i 
disponibelt rådighedsbeløb for 2011. 
 

VIDERE PROCES  

Forretningsudvalget og sekretariatet foretager løbende budgetopfølgning 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.11.2010 
 
  
1. at: Lokaludvalget drøftede budget for puljemidler 2011. 
 
2. at: Lokaludvalget bevilgede 800.000 kr. til løn (1½ årsværk) af 2011-puljemidler 
 
3. Der blev stillet forslag om at hæve beløbet afsat til opfølgning på ungeindsats til 215.000 kr. Der 
blev stemt om forslaget: 
For: 14   Imod: 0   Undlod: 0 
Der blev stillet forslag om at lade 20.000 kr. til Plads ved Øresunds hospital udgå. der blev stemt 
om forslaget: 
For: 3   Imod: 10   Undlod: 1 
Forslaget faldt 
Lokaludvalget godkendte budgettet for 2011 på samlet 460.000 kr. med ændring af beløb til 
opfølgning på ungeinvolvering til 215.000 og ændring af beløb til Foreningsguidekoordinator jf 
dagsordenens pkt. 4. 
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9.  Ansøgninger til Østerbropuljens 4. runde - FBU (2010-163491) 
Fagudvalget for børn og unge har forbehandlet  10 ansøgninger til Østerbropuljens 4. runde. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for børn og unge indstiller, 

1. at lokaludvalget følger fagudvalgets indstillinger til de 10 ansøgninger.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget 24 ansøgninger til Østerbropuljens 4. runde. Fagudvalget for 
børn og unge har forbehandlet 10 ansøgninger. 

 

LØSNING 

”Cafe Morskab” af Annegrethe Williams 

Der søges om 18.000 kr. (2011) til afholdelse af en række cafemøder for småbørnsmødre på 
Østerbro, med fokus på værdiskabende dialog. Møderne afholdes på skift i mødrenes hjem.  

Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller. At ansøgningen afvises. Fagudvalget mener, at 
der er tale om et lukket arrangement, som foregår hjemme privat, og som derfor ikke bør støttes. 

 

”Asfalten brænder” af Teatergruppen Asfalten brænder 

Der søges om 20.000 kr. (2011-midler) til opførelse af teaterstykke for unge i Krudttønden. 

Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen imødekommes. Fagudvalget 
mener, at det er et åbent og bydelsrelateret arrangement, som henvender sig til de unge i bydelen. 

 

”Skolesamarbejde 2011” af Kraftcenter KBK 

Der søges om 30.000 kr. (2011-midler) til afvikling af badmintontræning for skoler, fritidsordninger 
og børnehaver, hvor børnene introduceres til badminton. 

Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen imødekommes. Projektet er en 
fortsættelse fra 2010, som lokaludvalget støttede med 60.000 kr., hvoraf kun 30.000 kr. er forbrugt. 
Fagudvalget foreslår derfor, at de resterende 30.000 kr. overføres fra 2010 til 2011. 
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”Spirekorworkshop med Sigurd Barrett” af Rosenvænget Sogn 

Der søges om 16.000 kr. (2011-midler) til dækning af udgifter til korworkshop med Sigurd Barretts 
show ”Bibelhistorier”. Det er en offentlig koncert/event, hvor spirekoret deltager aktivt. 

Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen imødekommes. Der er tale om 
et åbent arrangement for børn ca. 1-12 år. Der er desuden en egenfinansiering i projektet på ca. 
20.000 kr. 

 

”Afrikansk dans sang og musik” af Elisabeth Lange 

Der søges om 50.000 kr. (2011-midler) til danse/synge/spille arrangementer for børn (et hold for 
små og et hold for større børn) hver mandag ( i alt 32 gange) på et år. 

Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at projektet diskuteres bredt i lokaludvalget. 

 

”Spilopper der hopper” af Øbro-Jagtvej Bibliotek 

Der søges om 15.000 kr. (2011-midler) til afholdelse af 12 lørdage for børnefamilier med leg, 
rytmik, sang mv. 

Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen imødekommes med 13.500 kr. 
Da der er tale om en kommunal institution anbefaler fagudvalget en delvis støtte med en reducering 
på 10 % af det samlede beløb, som dækker budgetposten projektkoordineringsdelen. Støtten bør 
bevilges som en underskudsgaranti. 

 

”Jagten på julemanden” af Duaplo 

Der søges om 15.500 kr. (2010-midler) til 10 børneteaterforestillinger i forbindelse med julen. 

Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen imødekommes. Fagudvalget 
mener, at der er tale om et åbent arrangement for børn mellem 2-6 år. Støtten bør bevilges som en 
underskudsgaranti. 

 

”Det er bare noget vi leger” af Kulturnetværket Østerbro 

Der søges om 170.000 kr. (2011-midler) til afholdelse af en ”festivalweekend” med fokus på børn 
og fysisk aktivitet, kultur, sport og musik. 

Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen imødekommes delvist. 
Fagudvalget mener, at der skal findes medfinansiering andetsteds også. Der opfordres til at søge 
Nordea Fonden. Støtten bør bevilges som en underskudsgaranti. 
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”Børnezumba” af Blegdamsremisen 

Der søges om 20.000 kr. (2011-midler) til afholdelse af ca. 20 gange zumba/rytmik for børn og 
deres forældre. 

Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen afvises. Fagudvalget mener 
ikke, at der er sammenhæng mellem zumbaarrangementerne og børnenes alder. 

 

”Hvad er Østerbro?” af Øbro-Jagtvej Bibliotek 

Der søges om 59.500 kr. (2011-midler) til et (undervisnings)forløb hvor 15 unge skal lave en 
fotocollage, som primært skal bruges til udviklingen af et Østerbrosk demokratispil. 

Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen imødekommes delvist med 
43.759 kr. Fagudvalget mener, der er tale om et børnearrangement for målgruppen 12-18 år. Der 
foreslås, at posterne til projektledelse ikke støttes, da der er tale om lønmidler til en kommunal 
institution, hvilket lokaludvalget ikke kan støtte. 

 

ØKONOMI 

Der er til 4. runde ansøgt for i alt 322.150 kr. i 2010-midler 

Pr. 11. november 2010 resterer der 1.064.734 kr. til disposition af Østerbro Lokaludvalgs 2010 - 
puljemidler. 

Der er til 4. runde ansøgt for i alt 1.464.230 kr. i 2011-midler.  

Østerbro Lokaludvalgs puljebudget for 2011 er (endnu ikke endegyldigt fastlagt) ca. 4.346.000 kr.  

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandling og meddeler ansøger lokaludvalgets beslutning.  

 

 
BILAG 
Sekretariatets bemærkninger 4. runde.doc 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.11.2010 
 
  
1. at: 
"Cafe morskab": Fagudvalgets indstilling om afslag blev tiltrådt. 
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"Asfalten brænder": Fagudvalgets indstilling om bevilling blev tiltrådt. 
 
"Skolesamarbejde 2011": Fagudvalgets indstilling om bevilling blev tiltrådt. 
 
"Spirekorworkshop": Fagudvalgets indstilling om bevilling blev tiltrådt. 
 
"Afrikansk dans, sang og musik": Ansøgningen blev diskuteret på mødet. Der blev stemt om 
bevilling af det fulde beløb: 
For: 1   Imod: 10   Undlod: 3 
Ansøgningen blev afvist efter afstemning 
 
"Spilopper der hopper" - Fagudvalgets indstilling om delvis bevilling på 13.500 kr. blev tiltrådt. 
 
"Jagten på julemanden": Fagudvalgets indstilling om bevilling blev tiltrådt. 
 
"Det er bare noget vi leger": Fagudvalgets indstilling om delvis bevilling på 55.000 kr. blev tiltrådt 
efter afstemning. 
 
"Børnezumba": Fagudvalgets indstilling om afslag blev tiltrådt. 
 
"Hvad er Østerbro": Der blev stillet ændringsforslag til fagudvalgets indstilling om bevilling af 
49.500 kr. 
For: 5   Imod: 8   Undlod: 1 
Forslaget faldt 
Der blev stemt om fagudvalgets indstilling om bevilling på 43.759 kr.: 
For: 11   Imod: 2   undlod: 1 
Fagudvalgets indstilling om delvis bevilling blev tiltrådt 
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10.   Ansøgninger til Østerbropuljens 4. runde - FTM (2010-163300) 
Fagudvalget for teknik og miljø har forbehandlet 5 ansøgninger. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller,  

1. at lokaludvalget følger fagudvalgets indstillinger til de 5 ansøgninger.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget 24 ansøgninger til Østerbropuljens 4. runde. Fagudvalget for 
teknik og miljø har forbehandlet 5 ansøgninger.  

 

LØSNING 

”Lys, rum og opholdsinstallation på Trianglen” af SHJ-works. 

Der søges om 60.000 kr. (2010 evt. 2011-midler) til opsætning af en bydelsinstallation på 
Trianglen.  

Indstilling: fagudvalget for teknik og miljø indstiller, at ansøgningen imødekommes. Fagudvalget 
mener, at det er en god idé med aktiviteter og kunstneriske indslag på Trianglen i den mørke tid. 

 

”Østerbrogade syd” af Axel Thrige Laursen (Bemærk, at revideret ansøgning er fremsendt!) 

Der søges om 10.000 kr. til supplerende tegningsmateriale til brug for og understøttelse af 
trafikstrategigruppens projekt omkring Østerbrogades sydlige. 

Indstilling: Fagudvalget for teknik og miljø indstiller, at ansøgningen i mødekommes. Fagudvalget 
vurderer, at det supplerende materiale vil hjælpe til med at binde de forskellige projekter i 
trafikstrategien sammen. 

 

”Termografering af bygninger på ydre Østerbro” af Ejerlauget Solvænget 

Der søges om 23.000 kr. til termografering af bygninger i ejerlauget og fremstilling af 
dokumentationsfilm om emnet. 

Indstilling: Fagudvalget for teknik og miljø indstiller, at ansøgningen afvises. I forbindelse med 
2100.nu-projektet tilbyder Københavns Energi gratis termografering, derfor anser fagudvalget det 
for overflødigt at støtte projektet. 
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”Gavludsmykning i Østbanegade 165” af SHJ works 

Der søges om 97.950 kr. (2011-midler) til udførelse af et gavlmaleri i Østbanegade 
 

Indstilling: Fagudvalget for teknik og miljø indstiller, at ansøgningen imødekommes af 2011-
midler. Fagudvalget mener, at det er et spændende projekt, hvor der skabes et kunstværk i 
byrummet. 

 

”Jul i Nordre Frihavnsgade” af Handlende på Nordre Frihavnsgade 

Der søges om 108.000 kr. (2010-midler) til ophængning af lysguirlander i Nordre Frihavnsgade fra 
26. november indtil jul. 

Indstilling: Fagudvalget for teknik og miljø indstiller, at ansøgningen imødekommes. Det anbefales, 
at støtten bevilges som en underskudsgaranti. Fagudvalget vurderer, at lysguirlanderne vil medvirke 
til at skabe liv og glæde i gadebilledet. Desuden er fagudvalget positiv indstillet over for, at der med 
dette projekt er skabt et samarbejde mellem de handlende. 

 

 

ØKONOMI 

Der er til 4. runde ansøgt for i alt 322.150 kr. i 2010-midler 

Pr. 11. november 2010 resterer der 1.064.734 kr. til disposition af Østerbro Lokaludvalgs 2010 - 
puljemidler. 

Der er til 4. runde ansøgt for i alt 1.464.230 kr. i 2011-midler.  

Østerbro Lokaludvalgs puljebudget for 2011 er (endnu ikke endegyldigt fastlagt) ca. 4.346.000 kr.  

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandling og meddeler ansøger lokaludvalgets beslutning.  

 
 
BILAG 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.11.2010 
 
  
1. at: 
 
"Lys, rum og opholdsinstallation på Trianglen": Fagudvalgets indstilling om bevilling blev tiltrådt. 
 
"Østerbrogade syd": Fagudvalgets indstilling om bevilling blev tiltrådt. 
 
"Termografering af bygninger på ydre Østerbro": Fagudvalgets indstilling om afslag blev tiltrådt. 
 
"Gavludsmykning i Østbanegade 165": Fagudvalgets indstilling om bevilling blev tiltrådt. 
 
"Jul i Nordre Frihavnsgade": Der blev stillet ændringsforslag til fagudvalgets indstilling om at 
bevilge 50.000 kr. til eventen den 26. november 2010, og at ØLU selv går ind i projektet som et 
samarbejde. Der blev stemt om 1. ændringsforslag: 
For: 3   Imod: 7   Undlod: 3 
1. ændringsforslag faldt. 
Der blev stillet ændringsforslag om at bevilge 50.000 kr. øremærket eventen den 26. november 
2010: 
Der blev stemt om 2. ændringsforslag: 
For: 12   Imod: 0   Undlod: 1 
2. ændringsforslag om bevilling af 50.000 kr. øremærket event den 26. november 2010 blev tiltrådt. 
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11.  Ansøgninger til Østerbropuljens 4. runde - FKF (2010-163578) 
Fagudvalget for kultur og fritid har forbehandlet 6 ansøgninger til Østerbropuljens 4. runde.  

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, 

1. at lokaludvalget følger fagudvalgets indstillinger til de 6 ansøgninger.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget 24 ansøgninger til Østerbropuljens 4. runde. Fagudvalget for 
kultur og fritid har behandlet 6 ansøgninger. 

NB! Ansøgning om TV-udsendelse om Østerbros modstandskamp er af ansøger trukket tilbage. 

 

LØSNING 

Fodbold” af FC Amouhlal 
 
Der søges om 150.000 kr. (2011-12-midler) til fodboldudstyr til brug for fodboldtræning for 
forskellige aldersgrupper. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises.  
Fagudvalget vurderer, at der er tale om anskaffelser, som er at sidestille med drift. Desuden 
mangler projektet offentlighed, da der er tale om udstyr til en enkelt klub og har karakter af 
medlemshvervning. 
 
”Koncert, foredrag og fortællerværksted” af Sions Kirkes ungdomsudvalg 
 
Der søges om 21.500 kr. (2010-midler) til afvikling af tre forskellige aktiviteter i Sions Kirke. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes.  
Fagudvalget mener, at arrangementerne er bydelsrettede og dialogskabende, desuden vil 
fagudvalget gerne støtte brugen af bydelens kirkers rum til forskellige kulturelle arrangementer. 
 
”Projekt Havkajak” 
 
Der søges om 75.180 kr. (2011-midler). til opstart af havkajaksporten i Roklubben Skjold. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises.  
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Ansøgningen indeholder stort set samme type udgifter, som ansøgning fremsendt til efterårs- 
vinterrunden, hvor der blev givet afslag. Fagudvalget foreslår derfor, at projektet afvises med 
samme begrundelse. Fagudvalget vurderer der er tale om intern driftsstøtte med indkøb af 
materialer til brug for en enkelt klub. Projektet er ikke tilstrækkelig offentlig og har desuden 
karakter af medlemshvervning. 
 
”MuCirkus” af Finkultur.dk 
 
Der søges om 59.000 kr. (2011-midler) til afvikling af en række gratis minikoncerter på Trianglen i 
august 2011. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes.  
Fagudvalget mener, at der er tale om et spændende, bydelsrettet og dialogskabende projekt, hvor 
den mere snævre klassiske musik formidles på en måde, så de fleste kan være med. Fagudvalget ser 
frem til at se en videreudvikling af projektet, som ifølge den tilsendte evalueringsrapport allerede 
blev en stor succes i 2010. 
 
”Åbent hus i Østerbro Skøjtehal” af KSF Ishockey 
 
Der søges om 48.750 kr. (2010-midler) til to åbent hus arrangementer, som skal introducere børn 
for ishockeysporten. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid har behandlet de to ansøgninger fra KSF Ishockey 
samlet. Fagudvalget indstiller at åbent-hus-arrangementerne afvises, og at der bevilges 47.500 kr. 
til ”Lær at stå på skøjter”. 
Fagudvalget vurderer, at der for ”Åbent-hus arrangementerne” er tale om ren medlemshvervning, 
som lokaludvalget ikke bør støtte. Fagudvalget vil dog gerne støtte op omkring issporten på 
Østerbro, som qua sagen om flytning af skøjtehal har haft en omtumlet periode. Derfor indstiller 
fagudvalget delvis bevilling af ”Lær at stå på skøjter i vinterferien”, da der lægges vægt på, at der 
er tale om et offentligt arrangement til glæde for børnefamilierne i vinterferien. Dog ønsker 
fagudvalget ikke at støtte budgetposten til indkøb af udstyr, da dette må anses som intern 
driftsudgift, som lokaludvalget ikke bør støttes. 
 
”Lær at skøjte i vinterferien” af KSF Ishockey 
 
Der søges om 72.500 kr. (2011-midler) til skøjteløb for børn i vinterferien, med henblik på at lære 
at spille ishockey. 
 
Indstilling: Se ”Åbent-hus i Østerbro skøjtehal”. 
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ØKONOMI 

Der er til 4. runde ansøgt for i alt 322.150 kr. i 2010-midler 

Pr. 11. november 2010 resterer der 1.064.734 kr. til disposition af Østerbro Lokaludvalgs 2010 - 
puljemidler. 

Der er til 4. runde ansøgt for i alt 1.464.230 kr. i 2011-midler.  

Østerbro Lokaludvalgs puljebudget for 2011 er (endnu ikke endegyldigt fastlagt) ca. 4.346.000 kr.  

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandling og meddeler ansøger lokaludvalgets beslutning.  

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.11.2010 
 
  
1. at: 
 
"Fodbold": Der blev stillet ændringsforslag tom at bevilge 7.300 kr. til projektet. Der blev stemt om 
ændringsforslaget: 
For: 1   Imod: 9   Undlod: 3 
Fagudvalgets indstilling om afslag blev tiltrådt. 
 
"Koncert, foredrag og fortællerværksted": Fagudvalgets indstilling om bevilling blev tiltrådt. 
 
"Projekt Havkajak": Fagudvalgets indstilling om afslag blev tiltrådt. 
 
"MuCirkus": Fagudvalgets indstilling om bevilling blev tiltrådt. 
 
"Åbent hus i Østerbro skøjtehal": Der blev stillet ændringsforslag om bevilling af 20.500 kr. til 
projektet. Der blev stemt om ændringsforslaget: Forslaget faldt på stemmelighed. 
Der blev stemt om bevilling af det fulde beløb: 
For: 1   imod: 9   Undlod: 3 
Fagudvalgets indstilling om afslag blev tiltrådt. 
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"Lær at skøjte i vinterferien": Der blev stillet ændringsforslag om delvis bevilling af 15.000 kr. til 
frugt, juice og pr-materiale: Forslaget faldt efter afstemning. 
Der blev stemt om bevilling af det fulde beløb: 
For: 1   Imod: 9   Undlod: 2 
Forslaget faldt 
Der blev stemt om fagudvalgets indstilling om delvis bevilling på 47.500 kr.: 
For: 8   Imod: 3   Undlod: 1 
Fagudvalgets indstilling om delvis bevilling på 47.500 kr. blev tiltrådt. 
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12.  Ansøgninger til Østerbropuljens 4. runde - FSS (2010-163204) 
Social og sundhedsfagudvalget har forbehandlet 3 ansøgninger.  

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for social og sundhedområdet, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalget indstillinger til de 3 puljeansøgninger.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget 24 ansøgninger til Østerbropuljens 4. runde. Social og 
sundhedsfagudvalget har forbehandlet 3 ansøgninger. 

 

LØSNING 

”Julefest – ældre hjælper ældre” af Ældre hjælper ældre på Østerbro 

Der søges om 3.400 kr. til afholdelse af julefest for de ældre, som er med i besøgsvenordningen. 

Indstilling: Fagudvalget for social og sundhedsområdet indstiller, at ansøgningen imødekommes. 
Fagudvalget er positivt stillet over for ansøgningen, og ønsker at der bredt i lokaludvalget tages en 
diskussion om udvidelse af praksis i forhold til offentlighedsprincippet.  

 

”Lys tur” af Vibenshave 

Der søges om 5.000 kr. til afvikling af bustur for at se på juleudsmykning +efterfølgende 
kaffe/hygge. 

Indstilling: Fagudvalget for social og sundhedsområdet indstiller, at ansøgningen imødekommes. 
Det foreslås dog, at busturen udelukkende afvikles inden for kommunegrænsen. Fagudvalget finder, 
at det er et dialogskabende projekt for ældre, hvor der sættes fokus på de ældre og ensomme, som 
ikke så ofte kommer ud og får oplevelser. 

 

”Nabo til nabo” af People Potential 

Der søges om 650.000 kr. (2011-midler) til at integrationspilotprojekt med formål at skabe netværk, 
som kan bruges i forbindelse med jobsøgning mv. 
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Indstilling: Fagudvalget for social om sunhedsområdet indstiller, at ansøgningen afvises. 
Fagudvalget mener, at det bør være forankret centralt i kommunen, og ansøgeren opfordres til også 
at søge andre eksterne midler. 

 

ØKONOMI 

Der er til 4. runde ansøgt for i alt 322.150 kr. i 2010-midler 

Pr. 11. november 2010 resterer der 1.064.734 kr. til disposition af Østerbro Lokaludvalgs 2010 - 
puljemidler. 

Der er til 4. runde ansøgt for i alt 1.464.230 kr. i 2011-midler.  

Østerbro Lokaludvalgs puljebudget for 2011 er (endnu ikke endegyldigt fastlagt) ca. 4.346.000 kr.  

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandling og meddeler ansøger lokaludvalgets beslutning.  

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.11.2010 
 
  
Behandling af punktet blev udskudt 
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13.  Annoncering - "Lokaludvalget ønsker godt nytår" (2010-165233) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller, 

1. at der bevilges 15.000 kr. i 2010-puljemidler til annoncering af ”Lokaludvalget 
ønsker godt nytår”.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har de seneste år indrykket en annonce i Østerbro Avis i slutningen af 
december, hvor lokaludvalget har ønsket borgerne god jul, og godt nytår. I annoncen har der 
desuden været opridset eksempler på de forskellige projekter, som lokaludvalget har støttet igennem 
året, (både eksterne og interne projekter.) 

 

LØSNING 

Der indrykkes 1-2 halv-sides annoncer i Østerbro Avis, hvor der ønskes godt nytår med en 
beskrivelse af nogle af årets projekter samtidig med, at nogle af det kommende års projekter eller 
mål præsenteres.  

 

ØKONOMI 

Annoncering i Østerbro Avis: 

Annonce, halv side: ca. 7.500 kr. ex. Moms 

Såfremt indstillingen imødekommes, dækkes udgifterne af 2010-puljemidler. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt indstillingen imødekommes varetager sekretariatet den videre sagsbehandling med 
opsætning, bestilling af annoncer mv.  

 
 
BILAG 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.11.2010 
 
  
Behandling af punktet blev udskudt 
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14.  Medlemsforslag - fortolkningsspørgsmål af formandens oplysningspligt og punktet 

"formandens meddelelser" (2010-165204) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller, 

2. at Østerbro Lokaludvalg behandler medlemsforslag fremsat af medlem, Finn 
Ankerstjerne.  

 

PROBLEMSTILLING 

Medlem af Østerbro Lokaludvalg, Finn Ankerstjerne har bedt om at nedenstående medlemsforslag 
behandles på lokaludvalgets møde den 16. november.  

 

LØSNING 

Med henvisning til Østerbro Lokaludvalgs forretningsordenens § 5 stk. 5 vedrørende 
fortolkningsspørgsmål, ønskes følgende belyst: 
 
"Fortolkningsspørgsmål af Formandens oplysningspligt og punktet "Formandens Meddelelser" ". 
 
Finn Ankerstjerne fremfører, at det lader til, at der er forskellig opfattelse af formandens 
oplysningspligt overfor medlemmerne, ligesom der er forskellig opfattelse af medlemmers ret til at 
stille spørgsmål samt kommentere formandens meddelelser under punktet "formandens 
meddelelser". 
Finn Ankerstjerne finder det derfor relevant og nødvendigt, at lokaludvalget drøfter og bliver enige 
om en fortolkning af nævnte punkter, og efterfølgende bliver enige om en fast procedure.  

 

VIDERE PROCES 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.11.2010 
 
  
Behandling af punktet blev udskudt 
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15.  Eventuelt (2010-163149) 
 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 16.11.2010 
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