
 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL 
 
for mødet den 26.05.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 
 
 
 
 
 
1.  Borgernes 20 minutter (2011-64311) 

2.  Godkendelse af dagsorden (2011-64306) 

3.  Formandens meddelelser (2011-64312) 

4.  Puljeansøgninger - social og sundhed (2011-64315) 

5.  Puljeansøgninger - børn og unge (2011-64320) 

6.  Puljeansøgninger - teknik og miljø (2011-64351) 

7.  Puljeansøgninger - Kultur og fritid (2011-64700) 

8.  Høring - Cykelsti Philip Heymans Allé - Strandpromenaden (2011-68767) 

9.  Lokale cykelaktiviteter under VM - Kend din By på Cyklen (2011-69004) 

10.  Eventuelt (2011-64303) 
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1.  Borgernes 20 minutter (2011-64311) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget afholder 20 minutters spørgetid, hvor borgere kan stille 
spørgsmål eller forslag til lokaludvalget.  

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 26.05.2011 
 
  
Lasse Rydberg, formand for Øbro Motion var mødt op og orienterede om Øbro Motions 
lokalesituation. 
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2.  Godkendelse af dagsorden (2011-64306) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.  

 

Afbud: 

Hans Bay (afbud 12.5) – suppleant indkaldt, men kunne ikke deltage 

Jan Gebhardt Pedersen (afbud 21.5)– suppleant indkaldt, men kunne ikke deltage 

Jan Due (afbud 25.5) – suppleant indkaldt, men kunne ikke deltage 

Finn Ankerstjerne (afbud 26.5)– suppleant ikke indkaldt 

 

Fraværende uden afbud: 

Simon Simonsen 

Jørgen Eckman 

Dan Pedersen 

 

 

Linda Christensen ankom kl. 19.40 

Lartey Lawson ankom kl. 19.45 

 

Annette Engell forlod mødet kl. 20.25 

John Bloch-Poulsen forlod mødet kl. 22 

Juda Feldman forlod mødet kl. 22 

 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 26.05.2011 
  
Dagsordenen blev godkendt. 
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3.  Formandens meddelelser (2011-64312) 
 

 

1. Fast annoncering 

Formanden og sekretariatet arbejder på at indgå en aftale om fast annoncering med Østerbro Avis, 
som konsekvens af Østerbro Lokaludvalgs beslutning af 12. maj 2011. På baggrund af oplysninger 
fra andre lokaludvalg må Østerbro Lokaludvalg forvente at have disponeret 130.000-150.000 kr. i 
2011-puljemidler til finansiering af de besluttede annonceudgifter. 

 

2. Invitation til Kick-off møde om Nørre Campus 

Mødet afholdes den 14. juni kl. 12-15 i Lundbeckfond Auditoriet , Biocenter, Københavns 
Universitet, Ole Maaløs Vej 5. Tilmelding ikke nødvendig. 

 

3. Status på kommunikations- og borgerinddragelsespuljen 

Der er i alt afsat 100.000 kr. til Kommunikation og borgerinddragelse.  

Der er senest forbrugt 6.744,60 kr. til annoncering af puljefrist 26. april. Der er desuden disponeret 
op til 10.000 kr. til annoncering af seniorweekend (1 hel og 1 halvsides annonce) og 1.200 kr. til 
præmier til brug i forbindelse med Seniorweekend. 

Der er pr. 18. maj 2011 i alt disponeret 39.164 kr.  

 

4. Økonomi – status på puljemidler 2011 

Sekretariatet har pr. 18. maj forud for lokaludvalget møde den 26. maj lavet en opgørelse over 
forbrug af puljemidler. 

 Budget Reelt disponeret Udbetalt pr. 18. maj 
Østerbropuljen 3.096.000*   789.708   33.225 
Egne projekter - 1.072.220 189.483 
Miljøpunkt    450.000    450.000 Udb. Pr. 1. juli 
Ansættelser    800.000    800.000  
Fakturaer fra 2010       8.800 
I alt 4.346.000 3.111.928 231.508 

Resterende til disposition pr. 18. maj 1.234.072 kr. 
* afsat beløb til dækning af både egne projekter og Østerbropuljen 
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Se i øvrigt bilag om status på egne projekter. 

 
 
BILAG 
oversigt over forbrug egne projekter.xls 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 26.05.2011 
 
  
Formanden orienterede:  
ad. pkt. 1 - den faste annoncering startes op i uge 23 
ad. pkt. 4 - der udarbejdes en ny økonomistatus til næste møde den 9. juni. 
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4.  Puljeansøgninger - social og sundhed (2011-64315) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for social og sundhed indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget imødekommer fagudvalgets indstillinger.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har til Østerbropuljens 2. ansøgningsrunde modtaget 46 rettidigt indkomne 
puljeansøgninger. 

Fagudvalget for social og sundhed har forbehandlet en ansøgning. 

 

LØSNING 

”Køleaggregat til varevogn” af Fødevarebanken 

23.250 kr. til indløb af et køleaggregat til en varevogn til brug for at køre overskudsfødevarer ud til 
sociale organisationer på Østerbro. 

Fagudvalget for social og sundhed indstiller, at ansøgningen imødekommes, da det er et projekt 
med et socialt sigte, som medvirker til, at socialt udsatte kan få sunde fødevarer og samtidig 
medvirke til et mindre fødevarespild.  

 

ØKONOMI 

Puljemidler 2011      
 
 Budget Reelt disponeret 
Østerbropuljen/egne projekter 3.096.000 kr. 1.861.928 kr. 
Miljøpunkt    450.000 kr.    450.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 3.111.928 kr. 

Resterende til disposition 1.234.072 kr. 
 

Der er i 2. ansøgningsrunde ansøgt for i alt 2.250.432,90 kr.  
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VIDERE PROCES 

Sekretariatet meddeler ansøgerne lokaludvalgets beslutninger og varetager den videre 
sagsbehandling.  

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 26.05.2011 
 
  
Ad 1. 
Køleaggreagat til varevogn: 
Ansøgningen blev imødekommet. 
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5.  Puljeansøgninger - børn og unge (2011-64320) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for børn og unge indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget imødekommer fagudvalgets indstillinger. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har til Østerbropuljens 2. ansøgningsrunde modtaget 46 rettidigt indkomne 
puljeansøgninger. 

12 ansøgninger har været forbehandlet i fagudvalget for børn og unge. 

 

LØSNING 

”Rap Kings” af Københavns Kommunes Ungdomsskole, Østerbro 

10.000 kr. til en rap-turne, som afvikles i de københavnske lokalområder, hvor unge rappere får 
mulighed for at vise deres talent og dyste mod andre rappere. Rap Kings Østerbro afvikles i 
Krudttønden den 24. september 2011. 

Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen imødekommes, da forudsætningerne er 
som forventet. 

 

”Børnekarneval 2011” af Fonden Copenhagen Carnival 

50.000 kr. til afholdelse af børnekarneval og børneparade på Gunnar Nu Hansens Plads for bydelens 
skoler og institutioner. 

Fagudvalget for børn og unge anbefaler, ta ansøgningen diskuteres bredt. 

 

”Et spark til unge og kommende spejderledere” af Lundehus Gruppe (KFUM-spejderne) 

15.000 kr. til afholdelse af spejdertur til Schweiz for (ca. 10) unge spejdere for at fastholde dem i 
gruppen. 

Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen afvises, da støtten dækker en studietur, 
som ifølge ØLUs retningslinjer ikke støttes. 
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”Alletiders Atletikskole” af Københavns Idrætsforening 

15.000 kr. til afholdelse af 2 gange 1 uges atletikskole for børn og unge i sommerferien. 

Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen imødekommes. Støtten dækker 2 ugers (10 
dages) atletikskole for børn i sommerperioden, hvor der ikke er så mange aktiviteter for de børn, 
som ikke er væk på ferie. 

 

”Trafiklegedage 2011” af Dansk Cyklist Forbund 

16.200 kr. til afholdelse af en trafiklegedag fra børn ca. 5-12 år, hvor de lærer færdselsloven at 
kende og får mulighed for at prøve cykeltekniske færdigheder. 

Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen imødekommes, da det er tilbud til børn ca. 
5-12 år som er populært og har høje besøgstal hvert år. 

 

”Lev lige” af Iben Vestergård 

235.000 kr. til afholdelse af foredrag/workshops for unge om misbrug 

Fagudvalget for børn og unge anbefaler at ansøgningen diskuteres bredt. Det er fagudvalgets 
vurdering, at timelønnen er for høj, og der mangler aftaler med skolerne. Det foreslås at bevilge 
27.500 kr. til projektet. 

 

”Østerbro Talent Uge” af Pentaplan 

113.656 kr. til afholdelse af kreativt værksted hvor børn og unge får mulighed for at prøve 
produktion af video, film, musik og eventplanlægning. Ugen afsluttes med en fest for deltagerne. 

Fagudvalget for børn og unge anbefaler, at ansøgningen diskuteres bredt. Deltagertilmelding 
kræves. Det foreslås at bevilge 43.000 kr. til projektet. 

 

”Babycafe på Østerbro Bibliotekerne” af Østerbro og Øbro-Jagtvej Bibliotek 

18.000 kr. til afholdelse af 8 babycafeer på bibliotekerne med forskellige temaer bl.a. førstehjælp til 
babyer og yoga for mødre. 

Fagudvalget for børn og unge anbefaler at ansøgningen diskuteres bredt. Det foreslås at bevilge 
10.000 kr. til projektet da aktiviteten styrker forholdet til biblioteket. 

 

”Danseballaden” af Rytmisk Børne- og Ungdomskulturskole 
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11.000 kr. til indøvning af danseforestilling og opførelse af forestillingen på Carlsberg i forbindelse 
med Danseballaden 2011. 

Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen imødekommes. 

 

”Spejder for en dag” af Orion Gruppe (Det Danske Spejderkorps) 

5.338 kr. til afholdelse af arrangement, hvor børn får mulighed for at prøve kræfter med diverse 
”spejder-færdigheder” bl.a. binde knob, slå telte op mv. Afholdes i forbindelse med Trafiklegedag. 

Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen imødekommes, da forudsætningerne er 
som forventet og det spiller godt sammen med Trafiklegedagen. 

 

”Sommerlege i Fælledparken” af Familieidræt 

7.000 kr. til afholdelse af lege og motionsaktiviteter for hele familien i Fælledparken. 

Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen afvises, da der er tale om driftsudgifter. 

 

”Teater og litteratur for de små” af Teaterforeningen Teater på hjul 

21.000 kr. til børneteaterforestilling på Øbro-Jagtvej Bibliotek, som udbydes til bydelens 
institutioner og dagplejer. 

Fagudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes. 

 

”Aktive Lørdage på Kildevældsparken” af Fritidsforeningen Kildevæld 

27.200 kr. til afholdelse af 3 aktive lørdage i Kildevældsskolens Multihal, hvor bl.a. den nye Air-
track anvendes. 

Fagudvalget for social og sundhed har grundet inhabilitet forbehandlet ansøgningen. Det anbefales 
at ansøgningen imødekommes. 

 

ØKONOMI 

 
Puljemidler 2011      
 
 Budget Reelt disponeret 
Østerbropuljen/egne projekter 3.096.000 kr. 1.861.928 kr. 
Miljøpunkt    450.000 kr.    450.000 kr. 
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Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 3.111.928 kr. 

Resterende til disposition 1.234.072 kr. 
 

Der er i 2. ansøgningsrunde ansøgt for i alt 2.250.432,90 kr.  

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet meddeler ansøgerne lokaludvalgets beslutning og varetager den videre sagsbehandling. 

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 26.05.2011 
 
  
Ad 1. 
Rap Kings:  
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
Børnekarneval: 
Ansøgningen blev imødekommet 
 
Et spark til unge og kommende spejderledere: 
Ansøgningen blev afvist efter afstemning 
For: 0    Imod: 10   undlod: 4 
 
Alletiders Atletikskole: 
Ansøgningen blev imødekommet 
 
Trafiklegedage 2011: 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
Lev lige: 
Mikkel Søndergaard stillede ændringsforslag om bevilling på 10.000 kr. 
Der blev stemt om fagudvalget indstilling om bevilling 27.500 kr 
For: 1    Imod: 13   Undlod: 2 
Mikkel Søndergaard trak sit ændringsforslag tilbage 
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Ansøgningen blev afvist efter afstemning 
For: 0   Imod: 16   Undlod:0 
 
Østerbro Talent Uge: 
Der blev stemt om fagudvalget indstilling på 43.000 kr. 
For: 6   imod: 8   Undlod: 2 
Ansøgningen blev afvist efter afstemning 
For: 0   Imod: 14   Undlod: 2 
 
Babycafe på Østerbro Bibliotek: 
Inger-Marie Dyrholm stillede ændringsforslag om bevilling på 9.000 kr. 
Der blev stemt om Inger-Marie Dyrholms ændringsforslag 
For: 4   Imod: 12   Undlod: 0 
Der blev stemt om fagudvalgets indstilling om bevilling af 10.000 kr. 
For: 4   Imod: 12   Undlod: 0 
Ansøgningen blev imødekommet efter afstemning 
For: 8   Imod: 5   Undlod: 3 
 
Danseballaden: 
Ansøgningen blev imødekommet 
 
Spejder for en dag:  
Ansøgningen blev imødekommet 
 
Sommerlege i Fælledsparken: 
Ansøgningen blev imødekommet efter afstemning 
For: 8   imod: 5   Undlod: 2 
 
Teater og litteratur for de små: 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
Aktive lørdage på Kildevældsskolen: 
Lartey Lawson erklærede sig inhabil og forlod lokalet under behandlingen 
Ansøgningen blev imødekommet  
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6.  Puljeansøgninger - teknik og miljø (2011-64351) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget imødekommer fagudvalgets indstillinger.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har til Østerbropuljens 2. ansøgningsrunde modtaget 46 rettidigt indkomne 
puljeansøgninger. 

Fagudvalget for teknik og miljø har forbehandlet 8 ansøgninger.  

 

LØSNING 

Solcelleanlæg til B.93 

39.000 kr. til et forsøgsprojekt med opsætning af solceller med henblik på at vurdere, om det vil 
være rentabelt at opsætte solcelleanlæg på B.93 sportsanlæg. Skoler og institutioner vil blive 
indbudt til at komme og besøge anlægget i dagtimerne. 

Grundet stemmelighed er der til denne ansøgning en delt indstilling: 

- at projektet støttes med 39.000 kr. som et pilotprojekt, hvor der lægges vægt på den opfølgende 
rapport, og at bydelens institutioner inddrages. 

- at projektet afvises, da det vurderes at være et internt projekt, som i stedet bør koordineres med 
MiljøPunkt for at sikre ekspertisen. 

 

Guidede Miljøture 

56.126,40 kr. til afholdelse af 4 forskellige guidede udflugter på Østerbro med temaet natur, kultur, 
miljø og bæredygtighed. 

Grundet stemmelighed er der til denne ansøgning en delt indstilling: 

at projektet støttes med56.126,40 kr., da det vurderes at der er stor interesse omkring udflugterne 
og et spændende fokus på miljø og bæredygtighed på de planlagte ture. 

At projektet afvises da udgifterne til administrationsdelen og markedsføring vurderes at være for 
høj i forhold til de 4 guidede miljøture. 
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Cradle 2 Cradle 

75.000 kr. til opbygning af et cradle to cradle på Østerbro med henblik på at arbejde på at gøre 
Østerbro til en cradle to cradle bydel. 

Et flertal i Fagudvalget for teknik og miljø indstiller, at projektet afvises, da det vurderes at være et 
projekt, som skal forankres i et MiljøPunkt. 

 

Lokal deleservice 

246.000 kr. til oprettelse af en internetbaseret service, således at borgere, institutioner og foreninger 
kan låne og leje effekter af hinanden. 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller, at projektet afvises, da der ikke er tale om en aktivitet 
men en forberedelse, som ifølge Kommunalfuldmagten ikke støttes. 

 

Ærten – nabohaven på Østerbro 

30.200 kr. til opsætning af højbede ved Tåsingegade/Ourøgade, så lokale beboere får mulighed for 
at dyrke blomster- eller nyttehaveplanter. 

Et flertal i Fagudvalget for teknik og miljø indstiller, at projektet støttes med 30.200 kr., da det 
vurderes at være et spændende projekt, som vil medvirke til en begrønning af byrummet. Der tages 
dog forbehold for, at der gives tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen. 

 

Grønne Gangtunneller 

8.500 kr. til plantning af klatreplanter ved op/nedgange til 3 gangtunneller på Østerbro 

Et flertal i Fagudvalget for teknik og miljø indstiller, at ansøgningen imødekommes med 8.500 kr., 
da det vurderes at være et spændende projekt, som vil medvirke til en begrønning af byrummet. Der 
tages dog forbehold for, at der gives tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen. 

 

Grønne milepæle 

12.000 kr. til grønne mosskulpturer til opsætning rundt omkring i bydelen. 

Et flertal i Fagudvalget for teknik og miljø indstiller, at ansøgningen imødekommes med 12.000 kr., 
da det vurderes at være et spændende projekt, som vil medvirke til en begrønning af byrummet. Der 
tages dog forbehold for, at der gives tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen. 
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Nye mødesteder på Østerbro 

16.625 kr. til opsætning af 3 borde/bænke sæt på det grønne areal foran Ved Klosteret 6-10. 

 

 

Fagudvalget for teknik og miljø anbefaler, at projektet afvises, da der er tale om et privat areal og 
at det vurderes primært at komme boligforeningen til gode. Fagudvalget anbefaler en afvisning, da 
der ikke ønskes at skabe præcedens for at bevilge midler til opsætning af borde og bænke på private 
arealer, som primært benyttes af enkelte boligforeninger. 

 

ØKONOMI 

 

Puljemidler 2011      
 
 Budget Reelt disponeret 
Østerbropuljen/egne projekter 3.096.000 kr. 1.861.928 kr. 
Miljøpunkt    450.000 kr.    450.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 3.111.928 kr. 

Resterende til disposition 1.234.072 kr. 
 

Der er i 2. ansøgningsrunde ansøgt for i alt 2.250.432,90 kr.  

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet meddeler ansøgerne lokaludvalgets beslutning og varetager den videre sagsbehandling. 

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 26.05.2011 
 
  
Ad 1. 
Solcelleanlæg til B.93: 
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Linda Christensen stillede forslag om at indføjes som betingelse, at ansøger tager kontakt til 
MiljøPunkt Østerbro med henblik på erfaringsdeling i forhold til formidlingsdelen. 
Der blev stemt om Linda Christensens forslag 
For: 6   Imod: 2   undlod: 7 
Ansøgningen med det godkendte ændringsforslag blev imødekommet efter afstemning 
For: 12   Imod: 1   Undlod: 2 
 
Guidede Miljøture: 
Behandlingen blev udsat til næste møde den 9. juni, da lokaludvalget grundet inhabilitet ikke var 
beslutningsdygtige. 
 
Cradle 2 cradle: 
Ansøgningen blev imødekommet  
 
Lokal deleservice: 
Ansøgningen blev afvist efter afstemning 
For: 0   Imod: 14   Undlod: 1 
 
Ærten - nabohaven på Østerbro 
Ansøgningen blev imødekommet efter afstemning 
For: 9   Imod: 1   undlod: 5 
 
Grønne Gangtunneller: 
Ansøgningen blev imødekommet efter afstemning 
For: 10   Imod: 3   Undlod: 2 
 
Grønne milepæle: 
Ansøgningen blev imødekommet. 
 
Nye mødesteder på østerbro: 
Ansøgningen blev afvist efter afstemning 
For: 1   Imod: 13   Undlod: 1 
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7.  Puljeansøgninger - Kultur og fritid (2011-64700) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget imødekommer fagudvalgets indstillinger. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har til Østerbropuljens 2. ansøgningsrunde modtaget 46 rettidigt indkomne 
puljeansøgninger. 

24 ansøgninger har været forbehandlet i fagudvalget for kultur og fritid. 

 

LØSNING 

Vækstsamtaler af Kristian Elias Andersen og Bertram Madsen 

56.200 kr. til (i samarbejde med Københavns erhvervscenter) afholdelse af et workshoparrangement 
hvor iværksættere får feedback på medbragte projekter. 

Fagudvalget for kultur og fritid er umiddelbart positiv indstillet over for projektet, dog er 
fagudvalget i tvivl omkring budgetposten til konsulenttimer og afviklingspersonle. Ansøger er blevet 
bedt om at uddybe de ønskede budgetposter. 

 

”Sankt Hans ved den nye Svanemøllestrand” af Strandgruppen 

89.850 kr. til afholdelse af Sankt Hans-arrangement på den nye Svanemøllestrand samt opstilling af 
forskellige udstillinger om klima og miljø, som forbliver hele sommeren over. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes. Projektet gør både 
opmærksom på den nye strand, men er også formidlende i kraft af de opstillede udstillinger.   

 

”Sankt Hans ved Svanemøllehavnen” af sejlklubberne i Svanemøllebugten 

15.000 kr. til afholdelse af Sankt Hans-arrangement på Nordmolen. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises, da det vurderes primært at være 
et internt arrangement, der ikke indeholder noget formidlende. Desuden anses ansøgningen og 
budgettet for værende mangelfuldt. 
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”Oktoberfest” af Luther Kirken 

10.000 kr. til afholdelse af oktoberfest med musik og spisning. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises, da den vurderes at være 
mangelfuld. Ansøger er ved flere henvendelser blevet bedt om at uddybe både ansøgning og budget, 
og da dette ikke er sket, anbefales det at ansøgningen afvises.   

 

Orgelkoncert, sommerudflugter til Falster og efterårstur” af Sions Kirkes Ungdomsudvalg 

34.000 kr. til orgelkoncert, sommerudflugt og efterårstur. På turene besøges kulturelle steder og 
museer. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes med 6.000 kr. til 
orgelkoncerten. Udgifter til udflugter støttes ifølge ØLUs retninglinjer ikke. 

  

”Pinsefest i Kildevældsparken” af Kildevældskirken 

23.900 kr. til afholdelse af gospelgudstjeneste og efterfølgende fest med musik og fællesspisning i 
Kildevældsparken. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises, da det vurderes at være et 
arrangement af forkyndende karakter, som ifølge kommunalfuldmagten ikke kan støttes. 

 

”C7” af Melou Vanggaard 

22.000 kr. til klargøring af lokale til kunstudstilling samt efterfølgende udstilling. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes med 14.100 kr., da der 
ikke gives støtte til budgetposterne, som vedrører klargøring/forberedelse. 

 

”Peruviansk karneval på Krudttønden” af Peruvians in Denmark 

41.300 kr. til afholdelse af peruviansk karneval i Krudttønden, hvor peruvianske traditioner og 
kultur præsenteres. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes med 31.100 kr. som en 
underskudsgaranti, da der er tale om et nyt spændende interkulturelt arrangement på Østerbro, 
som bidrager til mangfoldighed i bydelen. Budgettet er reduceret med 10.200 kr. ved transport og 
ophold for kunstnere fra Stockholm, som ikke anses at være en del af aktiviteten. 
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”Copenhagen Jazzfestival i Krudttønden” af Krudttønden 

40.000 kr. til afholdelse af jazzfestival på Østerbro under Copenhagen Jazzfestival. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes, da det er et 
tilbagevendende arrangement som samler østerbroerne om jazzfestival. 

”Nortern Eclipse Festival” af Brian Sørensen 

5.500 kr. til afholdelse af en minifestival inden for Industrial/Goth. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes som en underskudsgaranti 
til dækning af honorar og forplejning. Det er et spændende projekt, der introducerer en ny type 
musik på Østerbro. 

 

”Kaj og Vej fest” af Foreningen Pakhus 11 

100.000 kr. til afholdelse af en netværksfest med musik, mad, udstillinger og aktiviteter for børn, 
unge og voksne. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes som en underskudsgaranti. 
Det er et godt initiativ for at skabe liv og netværk i en ny del af bydelen. Det forudsættes dog, at der 
er tale om et åbent arrangement, og at ØLU betinger sig at godkende endeligt program for 
projektet. 

 

”Skabertrang Festival” af Rytmisk Center 

349.000 kr. til afholdelse af en musikfestival over to dage i Krudttønden og Prock målrettet særligt 
børn og unge fra 8-18 år. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises. Projektet synes diffust i forhold 
til målgruppe, målsætning, indhold og ramme. Der savnes en bredere forankring i bydelen samt 
medfinansiering af projektet. 

 

”Sommerunderholdning” af Østerbro Lokalråd 

70.110 kr. til afholdelse af sommerunderholdning med forskellig musik og overrækning af årets 
kulturbuket. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes med 62.830, da projektet 
vurderes at være bydelsrettet og velbesøgt. Dog ønskes der ikke at yde støtte til budgetposterne til 
administrationsudgifter, da dette vurderes at være en intern driftsudgift og må anses som egen 
medfinansiering af projektet. 
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”Historier og sange om blomsterbørn og banditter på Østerbro” af Kulturforeningen Atterdag 

23.578, 50 kr. til afholdelse af 3 koncerter med fortællinger om Østerbro. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller at ansøgningen imødekommes, da der er tale om et nyt 
spændende initiativ på Østerbro, der kombinerer musik og historiefortælling. 

 

”The Stage of our Culture” af Fonden Copenhagen Carnival 

25.000 kr. til en ny aktivitet i forbindelse med Pinsekarnevalet. Der opsættes en scene, der skal 
fungere som et mødested for international kulturel udveksling. Der vil være optræden af forskellige 
Københavnske grupper og kunstnere, som har baggrund i andre verdensdele. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes som en underskudsgaranti. 
Det er et nyt initiativ med et internationalt fokus og mangfoldighed, og som ligger godt i tråd med 
resten af karnevalet. 

 

”Sankt Hans fest 2011” af Lundehus Gruppe (KFUM-spejderne) 

61.800 kr. til afholdelse af Sankt Hans fest i lokalområdet Emdrup Søpark. Der er fokus på børn og 
børnefamilier som målgruppe. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises, da det vurderes at være et 
primært lokalt projekt, som ikke umiddelbart involverer Østerbro bydel. Der henvises til Bispebjerg 
Lokaludvalg. 

 

”Samlebånd” af Klezmofobia 

5.000 kr. til afholdelse af en event på Rådhuspladsen med fælles kædedans for alle de deltagne 
skoler. Projektet er sidste fase af et projekt, som har involveret skolebørn i flere københavnske 
bydele. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises, da projekt afholdes inden 
bevillingstidspunktet. 

 

”Østerbros interaktive gadeleksikon – del 2” af Thomas Oldrup og Nina Søndergaard 

60.000 kr. til 2. del af Østerbros Interaktive gadeleksikon, er et gratis net-leksikon med en 
fortegnelse over Østerbros gader med historier om vejnavne, steder mv. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes. Projektet formidler 
Østerbros historie på en involverende måde og er en god mulighed for at lære mere om 
nærområdernes historie. 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 26.05.2011 
 

 20 

 

”Giant Fanatic 14” af Figurspilsforeningen Giant Fanatic 

15.000 kr. til dækning af leje af Remisen i forbindelse med afholdelse af fantasifiguskrigsspil over 
to dage. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes som underskudsgaranti. 
Det er et tilbagevendende, velbesøgt arrangement. 

 

”Edward Grieg i København” af Østerbro Koncertforening 

11.700 kr. til Grieg-koncert i Unitarernes Hus. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes som underskudsgaranti. 
Der opfordres til også at søge Indre By Lokaludvalg. 

 

”Festival i Kildevældsparken” af Foreningen ”Festival i Kildevældsparken” i samarbejde med 
Områdeløft Sankt Kjelds Kvarter 

50.000 kr. til afholdelse af en kultur- og foreningsfestival i Kildevældsparken. Der vil være 
forskellige aktiviteter – børnekultur, foreningsboder, musik dans, loppemarked mv. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes som underskudsgaranti, da 
det vurderes at være et godt netværksdannende projekt med et perspektiv. Det anbefales, at støtten 
gives under forudsætning af godkendelse af endeligt program. 

 

”Gratis motion for alle i Fælledparken” af Friskis & Svettis 

25.000 kr. til afholdelse af træning til musik for alle interesserede i Fælledparken i 
sommerperioden. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet er 
konkurrenceforvridende og rekrutterende, da det tilbyder motion på linje med andre motionscentre 
i København og derfor må anses som konkurrenter. 

 

”Sankt Kjelds Bryg-Tape” af Pole Sonore 

30.000 kr. til et projekt, hvor der opstilles en ”jukeboks” rundt i kvarteret med musik, som er ønsket 
af beboerne i området og mixet til et en times langt mixtape. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at projektet afvises på nuværende grundlag, da projektet 
synes diffust og der i projektbeskrivelsen mangler oplysninger om rettigheder, kodaafgift og 
tilladelse til opsætning i byrummet. 
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”Sportsklubben som ramme for hele familiens aktiviteter” af Danske Studenters Roklub 

53.586 kr. til en prøveperiode til foreningen Danske Studenters Roklub, hvor der vil være aktiviteter 
for både børn og voksne, så børn og forældre kan aktiveres på samme tid. Der vil desuden være 
fællesspisningarrangementer. 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at projektet afvises, da det fremgår at der kræves 
indmelding i foreningen og derfor må betragtes som hvervning/rekruttering. 

 

 

ØKONOMI 

 
Puljemidler 2011      
 
 Budget Reelt disponeret 
Østerbropuljen/egne projekter 3.096.000 kr. 1.861.928 kr. 
Miljøpunkt    450.000 kr.    450.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 3.111.928 kr. 

Resterende til disposition 1.234.072 kr. 
 
 

Der er i 2. ansøgningsrunde ansøgt for i alt 2.250.432,90 kr.  

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet meddeler ansøgerne lokaludvalgets beslutning og varetager den videre sagsbehandling. 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 26.05.2011 
 
  
Ad 1. 
Vækstsamtaler: 
Ansøgningen blev afvist efter afstemning 
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For: 2   Imod: 8   Undlod: 5 
 
Sankt Hans ved Svanemøllestranden 
Torkil Groving erklærede sig inhabil og forlod lokalet under behandlingen 
Mikkel Søndergaard stillede ændringsforslag om bevilling af 53.650 kr. 
Der blev stemt om Mikkel Søndergaards ændringsforslag 
For: 6   Imod: 3   Undlod: 5 
Ansøgningen blev afvist efter afstemning 
For: 4   Imod: 7   Undlod: 3 
 
Sankt Hans ved Svanemøllehavnen: 
Ansøgningen blev afvist efter afstemning 
For: 2   Imod: 11 Undlod: 2 
 
Oktoberfest: 
Peter bennedsen erlærede sig inhabil og forlod lokalet under behandlingen 
Ansøgningen blev afvist efter afstemning 
For: 0    Imod: 10   Undlod: 4 
 
Orgelkoncert, Sommerudflugter og efterårstur: 
Der blev stemt om fagudvalgets indstilling om bevilling på 6.000 kr.  
For: 8   Imod: 4   Undlod: 3 
Der blev stemt om bevilling på 6.000 kr. 
For: 11   Imod: 1   Undlod: 3 
 
Pinsefest i Kildevældsparken: 
Ansøgningen blev afvist efter afstemning 
For: 2   Imod: 11 undlod: 2 
 
C7: 
Der blem stemt om fagudvalgets indstilling om bevilling af 14.100 kr 
For: 10   Imod: 1   undlod: 1 
Ansøgningen blev imødekommet med 14.100 kr. efter afstemning 
For: 9   Imod: 2   Undlod: 1 
 
Peruviansk karneval: 
Der blev stemt om fagudvalgets indstilling om bevilling af 31.100 kr. 
For: 7  Imod: 2   Undlod: 3 
Ansøgningen blev imødekommet efter afstemning med 31.100 kr. 
For: 7   Imod: 3   Undlod: 2 
 
Copenhagen jazzfestival: 
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Rita Sørensen erklærede sig inhabil og forlod lokalet under behandlingen 
Ansøgningen blev imødekommet 
 
Northern Eclipse Festival: 
Ansøgningen blev imødekommet 
 
Kaj og Vej fest: 
Ansøgningen blev imødekommet efter afstemning 
For: 9   Imod: 1   Undlod: 2 
 
Skabertrang Festival: 
Ansøgningen blev afvist efter afstemning 
For: 0   Imod: 12   Undlod: 0 
 
Sommerunderholdning: 
Behandlingen blev udsat til næste møde den 9. juni, da lokaludvalget ikke var beslutningsdygtige 
grundet inhabilitet. 
 
Historier og sange om blomsterbørn og banditter 
Ansøgningen blev imødekommet 
 
The Stage of our culture: 
Ansøgningen blev imødekommet 
 
Sankt Hans Fest 2011: 
Ansøgningen blev afvist efter afstemning 
For: 0   Imod: 12   Undlod: 1 
 
Samlebånd: 
Ansøgningen blev afvist  
 
Østerbros interaktive gadeleksikon: 
Ansøgningen blev imødekommet 
 
Giant Fanatic 
Ansøgningen blev imødekommet 
 
Edward Grieg i København 
Ansøgningen blev imødekommet efter afstemning 
For: 7   Imod: 6   Undlod: 0 
 
Festival i Kildevældsparken 
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Ansøgningen blev imødekommet 
 
Gratis motion for alle i Fælledparken: 
ansøgningen blev afvist efter afstemning 
For: 4   imod: 7   Undlod: 2 
 
Sankt Kjelds bryg-Tape: 
Ansøgningen blev afvist efter afstemning 
For: 0   Imod: 11  Undlod: 2 
 
Sportsklubben som ramme for hele familiens aktiviteter: 
Ansøgningen blev afvist efter afstemning 
For: 0   Imod: 11   Undlod: 2 
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8.  Høring - Cykelsti Philip Heymans Allé - Strandpromenaden (2011-68767) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om cykelstiprojekt mellem Phillip Heymans Allé og 
Strandpromenaden. Der er frist for indsendelse af kommentarer den 27. maj 2011. 

Høringen omhandler etableringen af en cykelsti mellem Gentofte og Københavns Kommune fra 
Tuborg Havn (Phillip Heymans Allé) og Svanemøllestranden (Strandpromenaden). Stiforbindelsen 
vil komme til at gå over det nuværende lukkede WHO-område. Der vil endvidere blive opstillet 
cykelstativ, plantet træer og lagt græs omkring stien som en del af projektet. Cykelstien er et led i 
Cykelpakke Østerbro 

Fagudvalget behandler indstillingen på sit møde den 25. maj. Det medsendte udkast til høringssvar 
er derfor kun foreløbigt.  

 

LØSNING 

Fagudvalget for teknik og miljø anbefaler at lokaludvalget i høringssvaret påpeger nogle mindre 
uhensigtsmæssigheder i forhold til stiføringen. Der er niveauforskel mellem Tuborg Havn og 
Strandpromenaden og cyklister der kører mod syd får derfor ekstra meget fart på hen mod 
Strandpromenaden.  

Der foreslås derfor at svingene gøres blødere og lægges længere mod nord også for at undgå at 
svingene ligger for tæt på en nye vandtrappe. 

Desuden foreslås nogle cykelstativer, der er placeret ud for vandtrappen flyttet fra denne til under 
træerne på et areal langs kørebanen. 

 

ØKONOMI 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg. 

 

VIDERE PROCES 
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Såfremt lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast forestår sekretariatet den videre 
sagsbehandling med afsendelse af høringssvar.  

 
 
BILAG 
Høringssvar - Cykelsti Phillip Heymans Allé - Strandpromenaden 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 26.05.2011 
 
  
Fagudvalgets udkast til høringssvar blev godkendt. 
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9.  Lokale cykelaktiviteter under VM - Kend din By på Cyklen (2011-69004) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget bevilger en ramme på 25.000 kr. af 2011-puljemidler til 
aktiviteter i forbindelse med Københavns Kommunes miljøfestival, der i år 
afvikles samtidig med cykel-VM i København med cykling som tema. 

2. at lokaludvalget bemyndiger formanden og/eller et ad hoc udvalg til at 
færdiggøre projektbeskrivelse i samarbejde med Miljøpunkt Østerbro og 
Områdefornyelsen i det såkaldte Sankt Kjelds Kvarter og afsende ansøgning om 
medfinansiering til Teknik- og Miljøforvaltningen. 

 

PROBLEMSTILLING 

København skal i september (uge 38) være vært for VM i landevejscykling 2011. Samme uge 
afholdes der den årlige miljøfestival, som grundet VM i cykling har fået temaet cykling. 
Enkeltstartruten som køres den 19.-21. september går igennem Indre By, Østerbro og Hellerup med 
start og mål på Rådhuspladsen. På Østerbro køres enkeltstartsruten bl.a. ad Classensgade, 
Strandboulevarden, Ryvangs Allé og Østerbrogade.  

VM i landevejscykling er en mulighed for at markedsføre København som cykelby, og kommunen 
har planlagt forskellige aktiviteter og events, som skal markedsføre København som en grøn og 
moderne storby. Projektet er et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kultur- og 
Fritidsforvaltningen, Teknik og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen. 

I den forbindelse har Teknik- og Miljøudvalget for at bakke op omkring det lokale miljøarbejde i 
forbindelse med cykel-VM besluttet at afsætte 250.000 kr. til medfinansiering af 
lokaludvalgsaktiviteter i forbindelse med cykel VM. Der er som udgangspunkt afsat 25.000 kr. til 
hver af de 10 bydele, men der kan dog søges om en ”bonusydelse” på op til 25.000 kr. ekstra, 
såfremt ikke alle bydele ønsker at medvirke. 

Støtten forudsætter, at lokaludvalget af egen pulje afsætter minimum samme beløb, som det ansøgte 
beløb til de planlagte aktiviteter.  

 

LØSNING 

Formanden foreslår, at Østerbro Lokaludvalg deltager i Cykel-VM-projektet i samarbejde med 
MiljøPunkt Østerbro og Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter og at der søges penge fra den 
ekstraordinære, eksterne pulje til aktiviteterne i bydelen.  
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Områdefornyelsen er kommet med et idéoplæg til et lokalt cykelprojekt ”Kend din By på Cyklen”, 
som formanden i samarbejde med sekretariatet har arbejdet videre på. 

Ideen med projektet er, at få flere børn og unge på Østerbro til at cykle mere. Ved at få flere til at 
cykle fremmes de unges mobilitet, og der er mulighed for at skabe sig et større netværk. Dette skal 
gøres ved at afvikle en række forskellige workshops for børn og unge, hvor der kommer fokus på 
cyklen, både som transportmiddel, men også i forhold til udsmykning af cykler. 

Samtidig er Cykel-VM en måde at få gjort opmærksom på cykelstinetværket på Østerbro og de 
planlagte stier vedtaget i forbindelse med Cykelpakke Østerbro. En ide kunne derfor være at få lavet 
et cykelkort over cykelruter på Østerbro fx med temaerne sikre skoleveje, grønne ruter eller lign. og 
evt. opsætte pyloner med plancher, der viser disse. 

For at skabe synlighed omkring det nye cykelkort og ruterne foreslås det, at dele kortene, div. 
cykel-merchandise, frugt og lign. ud fra bl.a. lokaludvalgets og Miljøpunkts ladcykler langs 
enkeltstartsruten. 

Oplæg til aktiviteter: 

- Trykning af et cykelkort med fx sikre skoleveje og grønne cykelruter. 

- Uddeling af frugt, cykelkort, i forbindelse med enkeltstarterne 

- Forskellige cykelworkshops – fx cykelkunst. 

- Brugte cykler kan doneres til Kend din By på cyklen-projektet og samles ind - Cyklerne 
sættes i stand og bruges til udflugter. 

Det er tanken, at de indsamlede cykler fremadrettet vil kunne forankres hos DUI Leg og Virke), 
således at cyklerne fortsat vil komme bydelens børn og unge til gode. 

 

Projektbeskrivelsen eftersendes pr. mail. 

 

ØKONOMI 

Der foreslås afsat en ramme på 25.000 kr. af 2011-puljemidler til afvikling af aktiviteter under 
cykel-VM ugen.  
Der er givet tilsagn om, at Områdefornyelse og MiljøPunkt kan lægge samme beløb i projektet som 
lokaludvalget. Såfremt der fra Teknik- og Miljøforvaltningen gives tilsagn om tilskud på 25.000 kr., 
vil det samlede budget således være på 100.000 kr. 
 
 
Puljemidler 2011      
 
 Budget Reelt disponeret 
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Østerbropuljen/egne projekter 3.096.000 kr. 1.861.928 kr. 
Miljøpunkt    450.000 kr.    450.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 3.111.928 kr. 

Resterende til disposition 1.234.072 kr. 
 
 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt lokaludvalget imødekommer indstillingen forestår sekretariatet i samarbejde med 
formanden/ad hoc udvalget det videre arbejde med projektet. 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 26.05.2011 
 
  
Ad. 1 
Lokaludvalget bevilgede en ramme på 25.000 kr. til lokale cykelaktiviteter i forbindelse med 
Miljøugen og VM i Cykling. 
 
Ad. 2 
Lokaludvalget bemyndigede formanden til at færdiggøre projektbeskrivelsen. 
Andre interesserede medlemmer kan melde sig til formanden og deltage i en ad hoc gruppe. 
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10.  Eventuelt (2011-64303) 
 
 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 26.05.2011 
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