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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

1.  Åben spørgetid (2021-0373426)

Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til
lokaludvalget. Der er afsat op til en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål,
begynder lokaludvalgets ordinære møde.

Beslutning
Det lokale miljøarbejde

Lederen af Miljøpunkt Indre By & Christianshavn Marianne Spang Bech orienterede om

redekasse-workshoppen på Christianshavns Vold tidligere på dagen, der havde ca. 80
deltagere.
Miljøpunkt Indre By & Christianshavns åbent hus-arrangement den 6. december 2021.

Af- og påstigningsplads for busser i Strandgade

En borger orienterede om en af- og påstigningsplads for turistbusser i Strandgade foran Ørkenfortet
med stopforbud for øvrige køretøjer, som blev oprettet den 17. november 2021, uden at områdets
beboere og erhverv blev varslet. Det har medført, at otte parkeringspladser er fjernet. Borgeren
mente, at skiltet er privat, fordi det har en forkert placering i forhold til, hvordan andre skilte står. Det
var uklart for ham, hvem der har sat skiltet op og om det er myndighedsgodkendt. Nu holder der
taxier på stedet og parkeringsvagter udskriver parkeringsafgifter. 
Borgeren undrede sig over placeringen af overkørslerne til indkørslen til hotellet NH Collection, og
han så et interessefællesskab mellem kommunen og ejeren af Ørkenfortet, ATP Ejendomme. Han
oplyste, at han har bedt kommunen om aktindsigt i sagen og at han også vil kontakte politiet og
Vejdirektoratet.
Han gav udtryk for, at lokaludvalget ikke har opnået resultater i sagen, og at beboere og erhverv i
ejendommene omkring Ørkenfortet havde udtrykt kritik af lokaludvalget over for ham. Kulturtrappen
mellem Torvegade og havnepromenaden samt  plantning af træer til erstatning for træerne, der blev
fjernet i forbindelse med ombygningen af Ørkenfortet, var det eneste positive, der er kommet ud af
dialogen om hotelprojektet, mente han. 
Han oplyste, at af- og påstigningspladsen stort set ikke er blevet benyttet af busser.

Jens Eskildsen svarede, at lokaludvalget har gjort, hvad det kunne i sagen om Ørkenfortets
transformation til hotel for at få ordentlige forhold for beboerne i området. Det var hans vurdering, at
kommunen ikke har levet op til de første meldinger om indretningen af gaderne omkring Ørkenfortet
og heller ikke har levet op til de politiske beslutninger i sagen, ligesom området ikke er indrettet som
beskrevet i byggetilladelsen. 

Henrik Vilsbøll svarede, at lokaludvalget har gjort meget, men at det ingen kompetence har.
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Mogens Holm svarede, at lokaludvalget generelt skal være bedre til at bruge medierne og
lokaludvalgets nyhedsbrev til at gøre opmærksom på, hvad der sker og hvad lokaludvalget gør.

Jacob Fuchs svarede, at busserne og taxierne i området er det egentlige problem, og at
lokaludvalget ikke skal gå ind i en diskussion om parkeringspladser.

Poul Cohrt svarede, at Borgerrepræsentationen har besluttet en tilpasning af lokaludvalgene, som
man kan håbe vil give en bedre forbindelse mellem borgerne og kommunen. Han oplyste, at han
forventer, at lokaludvalget drøfter sagen senere i lokaludvalgsmødet.

Asbjørn Kaasgaard svarede, at hotellet NH Collection ikke forventer, at deres gæster ankommer til
hotellet i turistbusser, hvorfor man kan spørge om, hvorvidt af- og påstigningspladsen for busser er
nødvendig.

Jane Lytthans svarede, at det tidligere er blevet oplyst, at der ikke komme mange taxier til hotellet,
men at det indtil videre har vist sig ikke at være rigtigt.

Side 3



CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

2.  Referat og godkendelse af dagsordenen (2021-0373435)

Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte referatet af det seneste lokaludvalgsmøde og godkende
dagsordenen for det aktuelle lokaludvalgsmøde.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af lokaludvalgsmødet den 27. oktober
2021.

2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for det aktuelle møde.

 

Problemstilling

Lokaludvalget skal drøfte referatet af lokaludvalgsmødet den 27. oktober 2021. Endvidere skal
lokaludvalget godkende dagsordenen for det aktuelle møde.

Løsning

Referater

Referatet drøftes. Eventuelle rettelser noteres.

Dagsorden

Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret.

Økonomi

Intet

Videre proces

Intet.

Beslutning
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1. Lokaludvalget havde ingen bemærkninger til referatet af lokaludvalgsmødet den 27. oktober
2021.

2. Lokaludvalget godkendte, at en tillægsdagsorden med sagen "Fjernelse af
parkeringspladser i Strandgade" bliver behandlet i mødet.

3. Lokaludvalget godkendte dagsordenen med ovennævnte tilføjelse.

4. Lokaludvalget godkendte et forslag fra Kirsten V. Andersen om, at punkt 11 "Årsplan for det
lokale miljøarbejde 2022" behandles tidligt i mødet.

5. I fortsættelse af behandlingen af dagsordenens punkt 2 "Referat og godkendelse af
dagsordenen" godkendte lokaludvalget indstillingerne i følgende sager:
10. Borgermøde om Lynetteholm
12. Lokaludvalgets støtte til "Film om Christianias start og relation til Christianshavn"
13. Budget for lokaludvalgets 2022-pulje
15. Status på lokaludvalgets 2021-pulje, november 2021
16. Henvendelser til lokaludvalget, november 2021.

Bilag
1. Referat af lokaludvalgets møde den 27. oktober 2021 (ikke på papir)
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

3.  Handlingsplan for Trafiksikkerhed 2021-2025 (2021-0372493)

Christianshavns Lokaludvalg skal tage en orientering fra Teknik- og Miljøforvaltningen om
"Handlingsplan for trafiksikkerhed 2021-2025" til efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter og tager Teknik- og Miljøforvaltningens orientering om
"Handlingsplan for Trafiksikkerhed 2021-2025" til efterretning. 

Problemstilling

Den 19. august 2021 godkendte Borgerrepræsentationen Handlingsplan for Trafiksikkerhed
2021-2025." Se bilaget.

Som opfølgning på handlingsplanen har Teknik- og Miljøforvaltningens Trafiksikkerhedsteam tilbudt
lokaludvalget at præsentere handlingsplanen, fortælle om de initiativer som vil blive igangsat på
baggrund af planen, samt tale med lokaludvalget om trafiksikkerhed i bydelen.

Handlingsplan for Trafiksikkerhed 2021-2025 giver et fokuseret og prioriteret overblik over
kommunens handlemuligheder på trafiksikkerhedsområdet med konkrete indsatser, forventede
effekter og et overslag over omkostningerne forbundet med indsatserne. Handlingsplanen er delt op i
to dele. I den første del bliver rammerne for handlingsplanen beskrevet, ligesom flere centrale
problemstillinger inden for trafiksikkerhedsområdet i Københavns Kommune bliver belyst.
Handlingsplanens anden del gennemgår en række indsatser, som vil være afgørende for at
nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i den københavnske trafik. 

Løsning

Der afsættes op til 1 time til præsentationen, spørgsmål, bemærkninger og debat.

Arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havnen har bedt om, at forvaltningen er forberedt på, at følgende
vil blive taget op i forbindelse med forvaltningens oplæg:

Trafiksikkerheden i Prinsessegade set i lyset af den tunge trafik i gaden nu og i fremtiden
Trafiksikkerheden på Refshalevej mellem Noma og Børnebyen, hvor der er udarbejdet forslag
til en cykelsti
Usikkerhed og utryghed som følge af den blandede trafik omkring Lille Langebro og
Inderhavnsbroen på Christianshavnersiden
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Usikkerhed og utryghed på Danneskiold-Samsøes Allé, hvor der i dag er en cykelstribe.
Lokaludvalget ønsker en cykelsti.
Trafiksikkerhed i fremkommelighedsprojektet på Torvegade
Trafiksikkerhed i krydset Torvegade-Strandgade
Trafiksikkerhed og -tryghed i forbindelse med lastbilkørslen til og fra Lynetteholm
Den generelle utryghed på strækninger, hvor forskellige trafikarter blandes, især blandingen af
fodgængere og cyklister.

 

Formanden foreslår, at lokaludvalget drøfter og tager Teknik- og Miljøforvaltningens orientering til
efterretning.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Afhænger af drøftelsen.

Bilag

0. Link til indstillingen og Borgerrepræsentationens beslutning sagen den 19. august 2021:

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-19082021/referat/punkt-12

Beslutning

1. Lokaludvalget tog Teknik- og Miljøforvaltningens orientering om "Handlingsplan for
Trafiksikkerhed 2021-2025" til efterretning.

2. Lokaludvalget drøftede Teknik- og Miljøforvaltningens orientering om "Handlingsplan for
Trafiksikkerhed 2021-2025". Der var følgende bemærkninger i drøftelsen:

Forvaltningen bør formidle, hvordan man med indretningen af gaderne øger
trafiksikkerheden.
Forvaltningen bør gå hele vejen, når et sted er præget af ulykker. Forvaltningen skal
skaffe penge til at gøre sådanne steder trafiksikre. Der bør være en strategi for det.
Det er et problem med forskellige køretøjstyper på cykelstierne. Fx burde el-cykler ikke
være tilladt på cytkelstierne.
Der bør skiltes med alternative cykelruter i gader med brosten, hvor cyklisterne bruger
fortovet. Cyklister på fortove er farlige for fodgængere, særligt for dem, som træder ud fra
en opgang.
Selv om der er forholdsvis få ulykker på Christianshavn, bør der afsættes penge til
trafiksikkerhed i bydelen, særligt i Prinsessegade.
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Trafikken omkring Lille Langebro og Inderhavnsbroens landfæster på Christianshavn er
kaotisk.
Bilerne kører hurtigt ad Kløvermarksvej/Forlandet/Refshalevej mod Margretheholm.
Udkørslen fra Margretheholmsvej til Refshalevej er af den grund farlig. Der er dårlige
oversigtsforhold pga. bevoksningen.
Ladcyklerne og folk, der taler i mobiltelefon, mens de cykler, udgør et
trafiksikkerhedsmæssigt problem.
Forvaltningen bør bruge trafiksikkerhedsmæssige argumenter for at få indført en
hastighedsbegrænsning på 30 km/t i hele kommunen.

Bilag
1. Handlingsplan for trafiksikkerhed 2021-25
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

4.  Høringssvar om forslag til tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II (Margretheholm)
(2021-0372621)

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen om forslag
til tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II (Margretheholm).

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender høringssvaret til Teknik- og Miljøforvaltningen om
forslag til tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II (Margretheholm), der fremgår af løsningsafsnittet.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt forslag til tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II i offentlig høring
på Bliv Hørt-portalen i perioden 30. september-25. november 2021. Se bilaget.

Formålet med lokalplantillægget er at muliggøre en daginstitution til vuggestue- og børnehavebørn, et
botilbud til unge med autisme samt servicefunktioner i form af et fælleshus på to byggegrunde på
Margretheholm.

Lokaludvalget drøftede sagen i sit møde den 27. oktober 2021. Der var følgende bemærkninger i
drøftelsen: 

Det er utilstedeligt, at kommunen laver lokalplaner om. En lokalplan bør være gældende
og skal ikke ændres.
Forslaget er udtryk for, at kommunen vil blande befolkningen.
Det er bekymrende, at der placeres en bygning lige foran den fredede flyhangar.
Arealerne, der benyttes som parkeringsplads, har aldrig været udlagt til parkeringsplads.
Institutionerne, som forslaget giver mulighed for, er nødvendige.
Man kan se på side 11 i forslaget, at byggeriet i delområde IID vil lukke flyhangaren inde.
Der bør stilles krav om transparens for bygningen, som skal bygges her.

Lokaludvalget var sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen vært for et offentligt informationsmøde
om sagen den 4. november 2021. Se en opsummering af mødet i bilaget.

Løsning

Høringssvar
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Formanden foreslår, at lokaludvalget skriver til Teknik- og Miljøforvaltningen:

"Overordnet går Christianshavns Lokaludvalg ind for, at der placeres en daginstitution og et botilbud
for unge med autisme på Margretheholm. Lokaludvalget havde dog gerne set, at det ikke var
nødvendigt med et lokalplantillæg. Man burde med den oprindelige lokalplan have taget højde for
behovet for botilbud og daginstitution, så beboerne i området på forhånd kendte til kommende
bygningers størrelse og vidste hvilke funktioner, Margretheholm med tiden vil rumme.

På baggrund af lokaludvalgets drøftelser af sagen og på baggrund af det offentlige informationsmøde
den 4. november 2021, som Teknik- og Miljøforvaltningen og lokaludvalget var vært for, mener
lokaludvalget, at lokalplantillægget bør justeres på følgende punkter:

Man vil bygge lige foran flyhangaren. Dermed mister beboerne i "Kanthuset" udsigten til en
smuk arkitektonisk bygning, der kendetegner området og giver byrummet værdi og karakter.
Byggeriet foran flyhangaren bør være transparent, og der bør arbejdes med byggeriets  ydre,
som vender ud mod flyhangaren, for at få et mere sammenhængende byrum. Den planlagte
handicapparkeringsplads ved botilbuddet skal således flyttes.
Farven på byggeriet foran flyhangaren bør matche "Kanthuset". I lokalplantillægget er byggeriet
skitseret med en rød farve, som ikke matcher "Kanthuset". 
Redskabsskuret ved daginstitutionen skal placeres et andet sted, jf. beboernes kommentarer
på det offentlige informationsmøde.
Der bør etableres en beplantning ved fælleshuset, som kan foregive at være et hegn. Dette af
hensyn til arrangementer med legende børn, børnefødselsdage mm.
Fortovsbredden foran botilbuddet ud mod Margretheholmvej skal opretholdes i den nuværende
bredde.
Taget på botilbuddet bør begrønnes mest mulig. Det skal være pænt at kigge på for de mange
beboere i "Kanthuset", der bor højt og kigger ned på byggeriet. Teknikken på taget skal med
andre ord begrænses mest muligt. Dette gælder også på daginstitutionens højeste tag, hvor der
pt. ikke er planlagt legepladsaktiviteter.

Derudover mener lokaludvalget, at kommunen skal 

holde et orienteringsmøde eller åbent hus i botilbuddet, når det står færdigt, for beboerne på
Margretheholm for at imødegå eventuelle fordomme og bekymringer.

arbejde for at få en dagligvarebutik, en kiosk eller lignende til Margretheholm-området, der nu
har ca. 2.000 beboere. 

etablere flere adgangsveje for bløde trafikanter til Margretheholm; dvs. cykelstier og
gangstier.

I bilaget ses en opsummering af det offentlige informationsmøde den 4. november 2021.

Med venlig hilsen

Poul Cohrt,
formand"
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Økonomi

Lokaludvalget har afsat en ramme på 6.000 kr. til det offentlige informationsmøde den 4. november
2021.

Videre proces

Sekretariatet lægger lokaludvalgets høringssvar på Bliv Hørt-portalen.

Beslutning
 
Til mødet forelå en mail fra en borger om sagen. Se bilagslisten.

 

1. Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Jette Philipsen om, at det af høringssvaret skal
fremgå, at lokaludvalget ønsker at sikre et sammenhængende grønt areal foran den fredede
vandflyverhangar.

Lokaludvalget godkendte høringssvaret til Teknik- og Miljøforvaltningen om forslag til tillæg 7 til
lokalplan 331 Holmen II (Margretheholm), der fremgår af løsningsafsnittet, med det tiltrådte
ændringsforslag.

Bilag
1. Forslag til tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II
2. Opsummering af det offentlige informationsmøde den 4. november 2021
3. Nyt bilag: Mail fra borger om forslag til tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

5.  Evaluering af skærpede ordensregler i udvalgte parker, pladser og havnearealer
(2021-0372448)

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte input til Teknik- og Miljøforvaltningens evaluering af
skærpede ordensregler i Hørsholmsparken, Islands Brygge og dele af Fælledparken.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender svaret til Teknik- og Miljøforvaltningen med
input til forvaltningens evaluering af skærpede ordensregler i udvalgte parker, pladser og
havnearealer, som fremgår af løsningsafsnittet.

 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen evaluerer i efterår/vinter de skærpede ordensregler i udvalgte parker,
pladser og havnearealer, der blev indført i foråret 2021. Forvaltningen forventer at fremlægge en
evaluering af de skærpede ordensregler for Teknik- og Miljøudvalget i januar 2022.

De skærpede ordensregler forbyder brug af forstærket musik fra mandag  fredag, og søn- og
helligdage i tidsrummet kl. 20.00  07.00 samt natten efter fredag  lørdag i tidsrummet kl. 22.00 
9.00 i Hørsholmsparken, Islands Brygge og dele af Fælledparken.

Forvaltningen har den 7. oktober 2021 inviteret alle lokaludvalg til at komme med input til
evalueringen og det fremadrettet arbejde. Svarfristen er undervejs rykket fra den 31. oktober til den 1.
december 2021.

 

Løsning

Høringssvar

Miljøgruppen foreslår, at lokaludvalget skriver til Teknik- og Miljøforvaltningen:

"Vi vil starte med at pointere, at reglerne om forbud mod forstærket musik bør gælde for hele byen.
Så kan der gives mulighed for at søge om undtagelser.
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Reglerne for hele Københavns Kommune bør være:

Forbud mod forstærket musik i København mandag til fredag, søndag og helligdage kl. 22.00  07.00
samt natten efter fredag og lørdag kl. 24.00  09.00.

Lyden føres nemt over vand og åbne områder, og her bør gælde strengere regler om støj. Disse
strengere regler bør også overholdes af især partybåde.

Vi ønsker en tydeliggørelse af muligheden for at lave lokale ordensregler, hvis det skulle blive
nødvendigt.

Vi ønsker stilleområder i byen. Derfor skal det være muligt, for et område, at man kan søge om helt
forbud mod forstærket musik.

Det vigtigste er dog, at der bliver forbud mod forstærket musik i hele byen mandag-fredag, søndag og
helligdage kl. 22.00  07.00 samt nat efter fredag og lørdag kl. 24.00  09.00.

Med venlig hilsen

Poul Cohrt,
formand"

Økonomi

Intet.

Videre proces

Se ovenfor.

Beslutning

1. Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Kirsten V. Andersen om, at 4. sætning i
høringssvaret formuleres: "Forbud mod forstærket musik i København mandag til fredag,
søndag og helligdage kl. 20.00  07.00 samt natten efter fredag og lørdag kl. 22.00 
09.00."

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Kirsten V. Andersen om, at sidste sætning
formuleres: "Det vigtigste er dog, at der bliver forbud mod forstærket musik i hele byen
mandag-fredag, søndag og helligdage kl. 20.00  07.00 samt nat efter fredag og lørdag kl.
22.00  09.00."

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Jette Philipsen om, at 8. sætning formuleres:
"Vi lægger stor vægt på, at der indføres stilleområder i byen."

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Sven Erik Brockdorff om, at 6. sætning

Side 13



formuleres: "Disse strengere regler skal også overholdes af især partybåde."

Lokaludvalget godkendte svaret til Teknik- og Miljøforvaltningen, som fremgår af
løsningsafsnittet, med de tiltrådte ændringsforslag.

Bilag
1. Indstillingen og Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. marts 2021 i sagen "Reducering af
støjgener ved skærpede ordensregler for udvalgte parker, pladser og havnearealer"
2. Notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen om dialogfora med grundejerforeninger langs havnearealer
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

6.  Nye kulturmiljøer (2021-0372718)

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte konkrete forslag til steder og historier, som bør omfattes af
Økonomiforvaltningens screening for nye kulturmiljø-udpegninger til den kommende kommuneplan.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havns
forslag til, hvad der bør omfattes af Økonomiforvaltningens screening for nye
kulturmiljø-udpegninger til den kommende kommuneplan. Se løsningsafsnittet.

Problemstilling

Kommuneplan 2019

Følgende fremgår af side 42 i Kommuneplan 2019: 

"Byen rummer med sin mangeårige historie værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger,
som vidner om fortidens københavnerliv og den udvikling, der er fundet
sted. Historiske og kulturelle spor er med til at give identitet og kant til nutidens og fremtidens by.
Derfor har vi udpeget værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger,
så de kan blive aktiveret i omdannelsen og udviklingen af byen. Enten i bevaret form eller
transformeret til ny anvendelse, der bygger videre på de historiske lag. I løbet af
kommuneplanperioden udarbejdes der en opdatering af værdifulde kulturmiljøer i kommuneplanen."

Screening for nye kulturmiljø-udpegninger 

Økonomiforvaltningen har igangsat en screening for nye kulturmiljø-udpegninger til den kommende
kommuneplan. I forlængelse af informationsmødet den 2. november 2021 om screeningsprocessen,
som lokaludvalgsmedlemmerne Asbjørn Kaasgaard og Jens Eskildsen samt suppleant Gert Vincent
deltog i på vegne af lokaludvalget, har forvaltningen den 3. november 2021 indbudt lokaludvalgene til
at komme med konkrete forslag til steder og historier, som bør omfattes af screeningen. Der er
svarfrist den 26. november 2021. Svaret skal leveres i et screeningsskema. Se bilaget.

Definition af kulturmiljø

Udpegning af værdifulde kulturmiljøer er et af de værktøjer, som kommunerne råder over til at sikre
bygningsarven og historien i byens rum. De værdifulde kulturmiljøer indarbejdes i kommuneplanen
og kan herefter danne grundlag for den detaljerede planlægning for et områdes bevaring og
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udvikling.

Et kulturmiljø er en aflæselig sammenhæng, der knytter sig til og formidler en fælles historie.
Kortlægningen af de væsentligste kulturmiljøer i København bygger på følgende definition af et
kulturmiljø:

En aflæselig helhed af strukturer, anlæg, bygninger m.m., der samlet knytter sig til og formidler en
fælles historie. Det kan være oprindelse, tidsepoke og/eller geografi, der har betydning for forståelsen
af Københavns vigtigste fortællinger og udviklingstræk.

Det vigtige i denne sammenhæng er, at et kulturmiljø er en helhed, der består af en række
elementer. Samtidig er det vigtigt, at kulturmiljøet skal være det område, der bedst repræsenterer en
historie, der generelt er et vidnesbyrd om Københavns udviklingstræk og ikke kun repræsenterer en
vigtig lokal historie.

For at sikre en ensartet udpegning af steder, der samtidig er repræsentative på tværs af København,
og som understøtter de fire centrale fortællinger, er der i kommuneplanen fastsat en række kriterier,
som nye kulturmiljøer skal opfylde for at kunne blive udpeget. De udpegede kul-turmiljøer skal:

rumme en væsentlig og fysisk aflæselig kulturhistorisk fortælling om en udvikling eller
periode
relatere sig til en eller flere af de udvalgte fortællinger
bestå af flere elementer, dvs. bygninger, strukturer, anlæg, veje, vand, beplantning mv.
omfatte et afgrænset område som kan rumme flere delområder, der tilsammen udgør en
helhed
rumme en fortælling, der er mere end summen af de bærende elementer tilsammen hæve
sig over tilsvarende områder i kraft af det helstøbte miljø og/eller kvaliteten af
bevaringsværdierne.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at et område ikke nødvendigvis kun omfatter én historie
eller understøtter én fortælling, ligesom bevaringsværdige enkeltelementer på et sted kan rumme
historier og fremstå som vidnesbyrd om mange forskellige historiske lag eller funktioner. Derfor kan
værdifulde kulturmiljøer både bestå af flere enkeltom-råder og overlappe hinanden.

Der er i dag udpeget 45 kulturmiljøer i København. Disse kulturmiljøer er udvalgt indenfor fire
centrale fortællinger eller temaer, der har været afgørende for Københavns historiske udvikling og
for, hvordan byen i dag er sat sammen. Tilsammen tegner de 45 kulturmiljøer et tværsnit af
Københavns historie, som den kan ses i byrummet. Eventuelle nye kulturmiljøer skal supplere de
eksisterende udpegninger og gøre de bevarede elementer omkring disse fire hovedfortællinger
stærkere. De fire hovedfortællinger er:

1. København som hovedstad: Den væsentligste fortælling om København er byens rolle og
udvikling som hovedstad gennem næsten 600 år. 

2. København som havneby: Uden mulighederne for besejling, også med nutidens skibe,
ville København ikke have udviklet sig til hovedstad og storby. Havnen med produktion,
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handel, transport, fiskeri, rekreation er en grundlæggende fortælling om Københavns
udvikling og identitet.

3. Produktionens København: Handel og søfart har også dannet grundlag for produktionens
København. Udviklingen af virksomheder, hvis størrelse og betydning er vokset med den
teknologiske udvikling, herunder de udvidede transportmuligheder, har betydet
arbejdspladser til københavnerne og medvirket til at give byen identitet. Industrialismens
udvikling har også sat sig sine spor i form af forskellige typer arbejderboliger,
servicefunktioner og institutioner m.v.

4. Københavnernes velfærd: De store, gennemtænkte planer, idealer om bedre boliger, om
lys og luft, rekreation, sundhed, forsorg, uddannelse m.m. har især præget Københavns
udvikling siden midten af 1800-tallet, særligt de seneste 100 år er kendetegnet ved de
store planer og opførelse af nye bydele. Derfor ligger der en væsentlig fortælling om
Københavns identitet i de nyere kvarterer og bydele.

Løsning

Forslag fra Arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havn

Arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havn, som drøftede sagen i sit møde den 16. november 2021,
indstiller, at lokaludvalget foreslår Økonomiforvaltningen, at følgende kulturmiljøer tages med i
screeningsprocessen:

Bebyggelsen på B&W-området omkring Christians Kirke. Bebyggelsen her har arkitektoniske
kvaliteter (bortset fra Ørkenfortet), en helhed, en ensartet skala og veje, der følger de tidligere
værftsanlæg samt nogle af de tidligere værftsbygninger. Desuden findes der BW-skulpturen og
stilistiske kanalanlæg, der symboliserer 2 flydedokker.

Vandet, Flådens Leje, ud for Nyholm.

Nyholm

samt de kulturmiljøer, der allerede er udpeget i kommuneplanen (hovedfortælling i parentes):
Fæstningsringen (København som hovedstad)
Holmen inklusive Orlogshavnen, Nyboder, Holmens Kirkegård og Søkvæsthuset
(København som hovedstad)
Christania (København som hovedstad)
Christianshavn (København som havneby)
Refshaleøen B & W (København som produktionsby).

 

Formanden foreslår, at lokaludvalget følger arbejdsgruppens indstilling.

 

Forslag fra suppleant Claus Bendixen
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Suppleant Claus Bendixen havde ikke mulighed for at deltage i mødet den 16. november 2021 i
Arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havn. Efter mødet skrev han til sekretariatet:

"Jeg mener, at Margretheholm Havn bør være kvalificeret til at blive optaget på listen.
Lystbådehavnen er i kraft af at være selvbygget af sejlklubbens medlemmer enestående i landet. At
mange værftsarbejdere fra B&W og Orlogsværftet trak det største læs binder på smukkeste vis
lokalhistorie og Københavns maritime historie sammen. En kulturhistorisk perle, der godt nok ikke er
gammel, men bevarer man ikke noget af yngre dato, vil man på længere sig ikke have noget at
bevare. På sejlklubben Lynettens hjemmeside kan læses hvorledes havnen for snart et halvt
århundrede år siden blev etableret.

http://www.lynetten.dk/j36/index.php/om-lynetten/lynetten."

Økonomi

Intet.

Videre proces

Formanden står for besvarelsen af screeningsskemaet på baggrund af lokaludvalgets beslutninger.
Han samarbejder med Asbjørn Kaasgaard og sekretariatet om det.

Beslutning

1. Lokaludvalget godkendte et ændringsforslag fra Asbjørn Kaasgaard om, at lokaludvalget
foreslår Økonomiforvaltningen, at Margretheholm Havn tages med i screeningsprocessen, jf.
løsningsafsnittet.

Lokaludvalget godkendte et ændringsforslag fra Kirsten V. Andersen om, at lokaludvalget
foreslår Økonomiforvaltningen, at gårdhaverne på Christianshavn tages med i
screeningsprocessen, fx gårdhaven i Brøstes Karré og gårdhaven i Amagergade-karreen.

Lokaludvalget godkendte indstillingerne om kulturmiljøer fra arbejdsgruppen Byplan, Trafik og
Havn, der fremgår af løsningsafsnittet. 

Bilag
1. Informationsbrev om proces for bidrag til screening for nye kulturmiljøer
2. Screeningsskema
3. Præsentationen i webinaret den 2. november 2021: Screening for nye kulturmiljøer i
kommuneplanen
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

7.  Ønskeliste vedr. Overførselssagen og Budget 2023 (2021-0372557)

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte ønsker til kommunens budget for 2023 samt til
Overførselssagen.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger ham til at sende ønskelisten vedr.
kommunens budget for 2023 og vedr. Overførselssagen, der fremgår af løsningsafsnittet,
til den tiltrædende Borgerrepræsentation samt til de forvaltninger, ønskerne angår.

Problemstilling

Budget 2023

Den politiske proces vedr. kommunens Budget 2023 starter i januar 2022 med budgetseminarer i
udvalgene på Rådhuset.  

Overførselssagen

Hvert forår er der en sag på Borgerrepræsentationens dagsorden om overførsel af
kommunens mindreforbrug i ét budgetår til det kommende budgetår. Borgerrepræsentationen kan
enten tildele midlerne til den oprindelige aktivitet eller bevillige dem til nye aktiviteter. Der kan
overføres både driftsudgifter og anlægsudgifter.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget sender nedenstående ønsker vedr. Overførselssagen og
kommunens budget for 2023 til den tiltrædende Borgerrepræsentation.

Forslag fra arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havnen

 I sit møde den 16. november 2021 besluttede arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havnen at foreslå
lokaludvalget, at følgende ønsker kommer med på ønskelisten til Borgerrepræsentationen:

Cykelfremkommelighed i Torvegade
Cykelsti på Refshalevej mellem Noma og Børnebyen
·Ønsker fra lokaludvalgets ønskeliste til Budget 2022 inden for arbejdsgruppens område, som
ikke er vedtaget:
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Forebyggelse af klimaforandringer skal fremmes mest muligt, fx el-busser på alle linjer,
landstrøm til krydstogtskibe, krav om el-drevne kanalrundfarter osv.
Varieret og fleksibel offentlig transport på Christianshavn fx i form af små busser
Kommunen skal afsætte penge til og reservere arealer på Nyholm til offentlige formål
Genetablering af busslusen på Holmen samt følgende projekter:

Evaluering af forholdene på Danneskiold-Samsøes Allé og Prinsessegade efter at
busslusen er sat ud af drift
Cykelsti i eget tracé på Danneskiold-Samsøes Allé
Hastighedsnedsættelse til 30 km/t på Danneskiold-Samsøes Allé og
Prinsessegade

Etablering af afsætningsareal ved Christiania for gæster til Christiania
Årlige trafiktællinger i Danneskiold-Samsøes Allé og Prinsessegade og opfølgning på
trafiktællingerne
Anlægsprojekt til at øge sikkerheden i krydset Torvegade/Strandgade samt til at forhindre,
at tung trafik ledes omkring Christians Kirke via Strandgade eller Wildersgade
Anlægsprojekt til regulering af cykeltrafikken nedenfor Inderhavnsbroen på Grønlandske
Handels Plads, jf. Teknik- og Miljøforvaltningens projekt
Følgearbejder ved Lille Langebro, bl.a. skiltning og lysregulering i Langebrogade og
adskillelse af cyklister og fodgængere på promenaden
Penge til analyse vedr. plan for trafikøer på Christianshavn
Hastighedsbegrænsning på 30 km/t i alle sidegader til Torvegade og Prinsessegade
Fornyelse af Christianshavns Torv, herunder:

Yderligere cykelparkering på Christianshavns Torv og en plan herfor, idet
cykelparkeringen på Christianshavns Torv skal ses i sammenhæng med projektet
vedr. cykelkapacitet på Torvegade, der er nævnt ovenfor
Forgrønning af Christianshavns Torv
Ny og bedre belysning på Christianshavns Torv.

 

Andre uopfyldte ønsker fra ønskelisten til Budget 2022

Følgende ønsker fra lokaludvalgets ønskeliste til Budget 2022 er ikke opfyldt:

Forgrønning af Bodenhoffs Plads
Handicapadgang til 2. sal i Christianshavns Beboerhus
Flytning af Christianshavns Bibliotek til Papirøen eller Gl. Dok
Midlertidige boliger eller bo-institution på Refshaleøen til hjemløse
Plejecenter på Grønlandske Handels Plads eller et andet sted på Christianshavn.

Nyt ønske

I borgermødet den 4. november 2021 på Margretheholm om forslag til tillæg 7 til lokalplan 331
Holmen II kom det frem, at beboerne efterspørger gang- og cykelforbindelser mellem Refshalevej og
boligområderne.
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Økonomi

Intet.

Videre proces

Primo januar 2022 sender sekretariatet lokaludvalgets ønsker til Overførselssagen og til kommunens
budget for 2023 til den tiltrædende Borgerrepræsentation samt til de forvaltninger, ønskerne angår.

I lokaludvalgets møde i maj eller juni 2022 skal lokaludvalget beslutte en fokuseret ønskeliste til
kommunens budget for 2023.

Beslutning
 

1. Lokaludvalget godkendte et forslag fra Gert Vincent om, at lokaludvalget beder arbejdsgruppen
Byplan, Trafik og Havn om at gennemgå og uddybe ønskelisten med henblik på en indstilling til
lokaludvalgets møde den 15. december 2021.

2. Lokaludvalget godkendte et forslag fra Jacob Fuchs om, at arbejdsgruppen Byplan, Trafik og
Havn i sin gennemgang af ønskelisten overvejer at bruge formuleringen "Etablering af en
bussluse på Holmen...", så lokaludvalget signalerer, at det ikke lægger sig fast på en bestemt
lokation eller teknologi.

Lokaludvalget godkendte et forslag fra Mogens Holm om, at arbejdsgruppen Byplan, Trafik og
Havn i sin gennemgang af ønskelisten overvejer en sortering og prioritering af ønskerne. 

Lokaludvalget godkendte et forslag fra Asbjørn Kaasgaard om, at arbejdsgruppen Byplan,
Trafik og Havn i sin gennemgang af ønskelisten overvejer, hvilke ønsker der skal fremsættes til
Overførselssagen, og hvilke ønsker der skal fremsættes til Budget 2023.

Lokaludvalget godkendte et forslag fra Jane Lytthans om, at arbejdsgruppen Byplan, Trafik og
Havn i sin gennemgang af ønskelisten overvejer, om ønsket om mere cykelparkering på
Christianshavns Torv skal udgå af ønskelisten.

Lokaludvalget godkendte et forslag fra Frode Neergaard om, at arbejdsgruppen Byplan, Trafik
og Havn i sin gennemgang af ønskelisten overvejer, om ønsket om landstrøm til krydstogtskibe
skal udgå af ønskelisten.

Lokaludvalget godkendte et forslag fra Frode Neergaard om, at arbejdsgruppen Byplan, Trafik
og Havn i sin gennemgang af ønskelisten overvejer, om stormflodssikring på Christianshavn
skal ind på ønskelisten. 
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

8.  Orientering fra arbejdsgrupperne mv. (2021-0373496)

Christianshavns Lokaludvalg skal tage orienteringerne fra arbejdsgrupperne mv. til efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg tager orienteringerne fra arbejdsgrupperne mv. til
efterretning - se bilagene

 

Problemstilling

Flere arbejdsgrupper mv. har haft møde siden det seneste lokaludvalgsmøde. Mødereferater ses i
bilagene.

Løsning

Faste arbejdsgrupper jf. lokaludvalgets forretningsorden

 Forretningsudvalget

 Byplan, Trafik og Havn  

 Kultur, Skole, Fritid, Børn og Unge

 Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg

Andre faste arbejdsgrupper

 Miljøgruppen

      inkl. Genbrugsgruppen

 Stormflodssikringsgruppen

 INFO/Event-gruppen

 Torvegruppen
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Ad hoc-grupper

 Parkbrugerrådet vedr. Christianshavns Vold

  Ungdomstilbuddet Brobergsgade 10

  Følgegruppen vedr. Ørkenfortet

  Følgegruppen vedr. Torvegade

  Papirøen-gruppen

  Operaparken-gruppen

  Lynetteholm-gruppen

  Trafikplangruppen

  Knippelsbro Torv-gruppen

  Nyholm-gruppen

  Følgegruppen vedr. bibliotek i Gl. Dok

Repræsentation i andre fora

 Hal Cs brugergruppe

 Torvenetværket

 Fonden Miljøpunkt Indre By & Christianshavn

 

Økonomi

Intet.

Videre proces

Arbejdsgrupperne mødes med jævne mellemrum.

Beslutning
Til mødet forelå et referat af det seneste møde i INFO/Event-gruppen. Se bilagslisten.

 

Miljøgruppen

Side 23



Kirsten V. Andersen orienterede kort om det offentlige informationsmøde om det lokale miljøarbejde,
som holdes den 11. januar 2022.

INFO/Eventgruppen

Jette Philipsen opfordrede lokaludvalgets medlemmer og suppleanter til at deltage i og hjælpe til ved
lokaludvalgets juletræsarrangement på Christianshavns Torv den 27. november 2021 kl. 16. 

 

Lokaludvalget tog orienteringerne fra arbejdsgrupperne mv. til efterretning. 

Bilag
1. Lynetteholm-gruppen
2. Arbejdsgruppen Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg
3. Arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havn
4. INFO/Eventgruppen
5. Arbejdsgruppen Kultur, Skole, Fritid, Børn og Unge
6. Gruppen vedr. markering af Danmarks ældste sandkasselegeplads
7. Miljøgruppen
8. Nyt bilag: INFO/Eventgruppen
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

9.  B-sag: Kommissorium for Stormflodssikringsgruppen (2021-0374074)

Christianshavns Lokaludvalg skal godkende et kommissorium for Stormflodssikringsgruppen.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender kommissoriet for Stormflodssikringsgruppen, som
fremgår af bilaget.

Problemstilling

I mødet den 29. september 2021 besluttede lokaludvalget,

at nedsætte en stormflodssikringsgruppe under lokaludvalget. 
at udpege lokaludvalgsmedlem Kirsten V. Andersen til tovholder for gruppen. 
at udpege følgende lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter til gruppen: Jane Lytthans, Lis
Schertiger-Nielsen, Lars Josephsen og Erik Rasmussen.
at gruppen hurtigst muligt skal udarbejde et udkast til kommissorium for sit virke, som
lokaludvalget kan tage stilling til.

I mødet den 27. oktober 2021 drøftede lokaludvalget gruppens forslag til kommissorium for
Stormflodssikringsgruppen. Der var følgende bemærkninger i drøftelsen:

Kommissoriet skal fokuseres, idet fase A er væsentligst: Konkrete forslag til mindre
omkostningsfulde anlæg, der målrettes de mest udsatte områder i bydelen
Christianshavn.
Relationen i fase B til hele København bør udgå af kommissoriet. Der kan være en
reference til stormflodsløsningen for København uden detaljering.

Lokaludvalget bad Stormflodssikringsgruppen om at justere kommissoriet i overensstemmelse med
ovennævnte bemærkninger, så det kan vedtages i lokaludvalgets møde den 24. november 2021.

Løsning

Medlemmer af Stormflodssikringsgruppen har med mail drøftet og besluttet at indstille
kommissoriet for gruppen, som ses i bilaget, til lokaludvalget. Formanden foreslår, at lokaludvalget
godkender det.
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Økonomi

Intet.

Videre proces

Stormflodssikringsgruppen arbejder i henhold til det godkendte kommissorium.

Beslutning

1. Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Gert Vincent om, at 2. prik under overskriften
"Arbejdsområder" formuleres: "På baggrund af udarbejdede forslag iværksætter gruppen en
dialog med relevante myndigheder og grundejere om forslagenes gennemførelse."

Lokaludvalget godkendte kommissoriet for Stormflodssikringsgruppen, som fremgår af bilaget,
med det tiltrådte ændringsforslag.

Bilag
1. Justeret udkast til kommissorium for Stormflodssikringsgruppen
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

10.  B-sag: Borgermøde om Lynetteholm (2021-0372891)

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte at være vært for et borgermøde i januar 2022 om
Lynetteholm, da der kan forventes iværksat en høringsrunde om den afgrænsningsrapport, som skal
lægges til grund for udarbejdelse af et kommissorium for den planlagte Strategiske Miljøvurdering
(SMV) af Lynetteholm-projektet. 

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg er vært for et borgermøde om Lynetteholm jf. afsnittet
"Problemstilling".

2. at Christianshavns Lokaludvalg afsætter en ramme på 20.000 kr. af 2022-puljen til
borgermødet. pengene tages af puljen til borgerdialogaktiviteter.

3. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger Lynetteholm-gruppen til at planlægge og gennemføre
borgermødet sammen med sekretariatet.

Problemstilling

Forslag fra Lynetteholm-gruppen:

Det indstilles, at lokaludvalget af sit 2022-budget afsætter op til 20.000 kr. til afholdelse af et
borgermøde om Lynetteholm. 

Baggrunden er, at der kan forventes iværksat en høringsrunde om den afgrænsningsrapport, som
skal lægges til grund for udarbejdelse af et kommissorium for den planlagte Strategiske
Miljøvurdering (SMV). Gennemførelse af en SMV blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af
anlægsloven om Lynetteholm d. 4. juni 2021.

Der er fortsat uklarhed om der vil blive iværksat en høring om afgrænsningsrapporten og
kommissoriet for SMV en og i givet fald hvordan tidsplanen vil være for en sådan høring. Det kan dog
ikke helt udelukkes, at en høring kunne blive igangsat i ugerne op til jul med en høringsfrist i
slutningen af januar. En tilsvarende tidslinje for høringen om VVM-redegørelsen blev set for et år
siden. 

Ansøgningen om midler til afholdelse af et borgermøde fremsættes derfor på lokaludvalgsmødet her i
november for at kunne igangsætte planlægningen af borgermødet, hvis en høring måtte blive
iværksat inden jul. Lynetteholm-gruppen vil i givet fald snarest herefter gå i gang med planlægningen
af borgermødet, herunder aftale tema og oplægsholdere. Datoen kunne i givet fald blive i midten af
januar. 
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Lynetteholm-gruppen forventer at kunne orientere om status for en mulig høringsrunde og et muligt
borgermøde på lokaludvalgets møde i december.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget godkender indstillingen fra Lynetteholm-gruppen.

Økonomi

Det foreslås, at der afsættes en ramme på 20.000 kr. af lokaludvalgets 2022-pulje til borgermødet.
Der vil være udgifter til leje af lokale, annoncering og forplejning. pengene tages af puljen til
borgerdialogaktiviteter.

Videre proces

 

Lynetteholm-gruppen planlægger og gennemfører borgermødet sammen med sekretariatet.

Beslutning

1. Lokaludvalget besluttede at være vært for et borgermøde om Lynetteholm jf. afsnittet
"Problemstilling".

2. Lokaludvalget besluttede at afsætte en ramme på 20.000 kr. af 2022-puljen til borgermødet.
Pengene tages af puljen til borgerdialogaktiviteter.

3. Lokaludvalget udpegede Lynetteholm-gruppen til at planlægge og gennemføre borgermødet
sammen med sekretariatet.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

11.  B-sag: Årsplan for det lokale miljøarbejde i 2022 (2021-0372711)

Christianshavns Lokaludvalg skal godkende årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2022.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2022,
der ses i bilaget.

 

Problemstilling

I mødet den 24. juni 2021 godkendte Christianshavns Lokaludvalg, at driftsstøtteaftalen om det lokale
miljøarbejde med Miljøpunkt Indre By & Christianshavn forlænges til den 31. december 2022. Det
samme gjorde Indre By Lokaludvalg i sit møde den 10. juni 2021. Der skal derfor vedtages en årsplan
for det lokale miljøarbejde i 2022.

I mødet den 29. september 2021 tog lokaludvalget en borgerpanelundersøgelse om det lokale
miljøarbejde i 2022 til efterretning. Se resultaterne af undersøgelsen i bilaget.

Indre By Lokaludvalg godkendte i sit møde den 11. november 2021 årsplanen for det lokale
miljøarbejde i 2022.

 

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget godkender årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2022, der ses
i bilaget.

Økonomi

Se sagen "Budget for lokaludvalgets 2022-pulje" på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 24.
november 2021.

Videre proces
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Christianshavns Lokaludvalg, Indre By Lokaludvalg og Miljøpunkt Indre By & Christianshavn arbejder
i henhold til den godkendte årsplan for det lokale miljøarbejde i 2022.

Miljøgruppen holder den 11. januar 2022 informationsmøde om det lokale miljøarbejde på
Christianshavn for dem, som i ovennævnte borgerpanelundersøgelse har tilkendegivet, at de gerne
vil være eller måske gerne vil være aktiv i Miljøgruppen.

Beslutning

1. Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Gert Vincent om, at overskriften for punkt
3.1. i årsplanen formuleres: "3.1 Fremme af grøn mobilitet i Indre By og på Christianshavn
skaber renere luft i byen".

Lokaludvalget godkendte årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2022, der ses i bilaget,
med det tiltrådte ændringsforslag.

 

Bilag
1. Årsplan for det lokale miljøarbejde i 2022
2. Opsamling på borgerpanelundersøgelse om det lokale miljøarbejde (ikke på papir)
3. Samlet rapport vedr. borgerpanelundersøgelse om det lokale miljøarbejde (ikke på papir)
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

12.  B-sag: Lokaludvalgets støtte til "Film om Christianias start og relation til Christianshavn"
(2021-0360309)

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte, om det vil opretholde støtten til Nils Vest Films projekt 
"Film om Christianias start og relation til Christianshavn" frem til den 1. december 2022.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg giver Nils Vest Film tilsagn om 15.000 kr. af lokaludvalgets
2022-pulje til produktion af en film om baggrunden for Christianias
opståen, slumstormerbevægelsen og christianshavnernes kamp for lys og luft til deres børn
samt om Christianias første år. Lokaludvalget forudsætter, at Nils Vest Film sender
lokaludvalget en revideret tidsplan for projektet senest den 1. marts 2022 samt en evaluering og
regnskab for projektet senest den 1. december 2022.

Problemstilling

Lokaludvalget besluttede den 20. januar 2021 at give Nils Vest Film tilsagn om 15.000 kr. fra
lokaludvalgets 2021-pulje til produktion af en film om baggrunden for Christianias
opståen, slumstormerbevægelsen og christianshavnernes kamp for lys og luft til deres børn samt om
Christianias første år. Nils Vest Film skulle aflevere regnskab og evaluering af projektet den 1.
december 2021.

Nils Vest Film oplyste den 2. november 2021, at projektet er forsinket i op til et år. Det skyldes, at
filmens hovedperson og instruktør tidligere i år fik en skade, som hun fortsat døjer med. Produktionen
af filmen er i gang, og lokaludvalget vil modtage en revideret tidsplan for projektet indenfor de næste
par måneder.

Nils Vest Film beder på den baggrund lokaludvalget om at opretholde tilsagnet om støtte til projektet,
så det gælder frem til den 1. december 2022.

Løsning

Arbejdsgruppens anbefaling

Arbejdsgruppen anbefaler, da der tidligere er bevilliget det ansøgte beløb, at beløbet på kr. 15.000,00
tages af 2022 puljen. Men mener det vil være en fordel hvis de kr. 15.000,00 der tidligere er bevilliget
af Lokaludvalgets 2021 pulje evt. kan fremrykkes så de indgår i 2022 puljemidler.
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Formandens indstilling

At Christianshavns Lokaludvalg giver Nils Vest Film tilsagn om 15.000 kr. af lokaludvalgets
2022-pulje til produktion af en film om baggrunden for Christianias opståen, slumstormerbevægelsen
og christianshavnernes kamp for lys og luft til deres børn samt om Christianias første år.
Lokaludvalget forudsætter, at Nils Vest Film sender lokaludvalget en revideret tidsplan for projektet
senest den 1. marts 2022 samt en evaluering og regnskab for projektet senest den 1. december
2022. 

Økonomi

Lokaludvalget har givet Nils Vest Film tilsagn om 15.000 kr. af 2021-puljen til projektet.

Lokaludvalget har endnu ikke et budget for 2022-puljen. 

Videre proces

Sekretariatet meddeler Nils Vest Film lokaludvalgets beslutning.

Beslutning

1. Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give Nils Vest Film tilsagn om 15.000 kr. af
lokaludvalgets 2022-pulje til produktion af en film om baggrunden for Christianias
opståen, slumstormerbevægelsen og christianshavnernes kamp for lys og luft til deres børn
samt om Christianias første år. Lokaludvalget forudsætter, at Nils Vest Film sender
lokaludvalget en revideret tidsplan for projektet senest den 1. marts 2022 samt en evaluering og
regnskab for projektet senest den 1. december 2022.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

13.  B-sag: Budget for lokaludvalgets 2022-pulje (2021-0372723)

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte sit budget for 2022.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender budgettet for 2022-puljen, som fremgår af
økonomiafsnittet og bilaget.

2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at sekretariatet overføre 67.500 kr. til
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn primo januar 2022 jf. driftsstøtteaftalen for det lokale
miljøarbejde 2022 og lokaludvalgets beslutning den 24. juni 2021. Se nedenfor.

 

Problemstilling

Lokaludvalgets pulje for 2022 er på 638.105 kr. Det er 495 kr. mindre end i 2021.

 

Det lokale miljøarbejde

Lokaludvalget besluttede i mødet den 24. juni 2021 at tilkendegive overfor indre By Lokaludvalg og
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, at det i 2022 vil afsætte en ramme på 125.000 kr. til det lokale
miljøarbejde, idet

1. rate på 67.500 kr. udbetales i januar 2022
det vil være op til lokaludvalget, som tiltræder i foråret 2022, at træffe beslutning om
størrelsen på 2. rate, som skal udbetales i juni 2022.

Københavns Kommunes støtte til det lokale miljøarbejde på Christianshavn og i Indre By er i 2022
på 733.597 kr. Det er 13.608 kr. mere end i 2021.

Indre By Lokaludvalg støtter det lokale miljøarbejde i 2021 med 680.000 kr. og har givet tilsagn om
samme beløb til det lokale miljøarbejde i 2022. 

Borgerdialog om bydelsplan
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I forsommeren 2022 starter bydelsplanprocessen, der skal munde ud i vedtagelsen og
offentliggørelsen af en bydelsplan for Christianshavn medio 2023. Bydelsplanen skal bl.a. være
baseret på borgerdialog. I budgettet er det forudsat, at pengene til borgerdialog om bydelsplanen
tages af puljen til borgerdialogaktiviteter.

Drift af hjemmeside 

Lokaludvalgets hjemmeside forventes at være omlagt til kommunens platform i 1. kvartal 2022.
Herefter vil det i udgangspunktet være omkostningsfrit for lokaludvalget at have en hjemmeside.

Løsning

Se økonomiafsnittet og bilaget. 

Det forudsættes, at aktiviteterne, der er nævnt i bilaget, skal gennemføres, hvis lokaludvalget
godkender budgettet.

Økonomi

Forslag til Budget 2022

    Budgetforslag
2022

Disponeret
2022

Budget
2021

(november)
1 Puljeansøgninger 197.105 0 247.600
2 Det lokale miljøarbejde 125.000 67.500 100.000
3 Borgerdialogaktiviteter 91.000 28.000 80.000
4 Egne aktiviteter og projekter 220.000 30.000 200.000
5 Drift af hjemmeside 5.000 5.000 11.000

  SUM 638.105 130.500 638.600

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til det godkendte budget for 2022.

Beslutning

1. Lokaludvalget godkendte budgettet for 2022-puljen, som fremgår af økonomiafsnittet og
bilaget.

2. Lokaludvalget godkendte, at sekretariatet overfører 67.500 kr. til Miljøpunkt Indre By &
Christianshavn primo januar 2022 jf. driftsstøtteaftalen for det lokale miljøarbejde 2022 og
lokaludvalgets beslutning den 24. juni 2021. 
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Bilag
1. Forslag til budget for lokaludvalgets 2022-pulje
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

14.  B-sag: Puljeansøgninger, november 2021 (2021-0360263)

Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til to ansøgninger om støtte.

 

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg giver Børnenes Byggeskole 360° - Papirøen v/ BIBIANA
Danmark afslag på en ansøgning om 15.000 kr. af lokaludvalgets 2021-pulje til køb af fire
VR-sæt og to 3D-printere (samt tilhørende printe filament.) til brug for skoleklasser, som
kommer og lærer om byggeri, kunst og teknologi. Afslaget begrundes med, at det ikke er en
opgave for lokaludvalget at give støtte til den slags udstyr, bl.a. fordi anvendelsen af det ikke
har relation til Christianshavn. 

2. At Christianshavns Lokaludvalg giver en kunstner tilsagn om 13.370 kr. af lokaludvalgets
2021-pulje til udstillingen "Low Tide" den 3.-10. december 2021 i Dronningensgade 21,
kælderen. 

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget to ansøgninger om støtte.

Løsning

1. Udvikling og implementering af STEM fag på Børnenes Byggeskole 360° - Papirøen

Børnenes Byggeskole 360° - Papirøen v/ BIBIANA Danmark søger om 15.000 kr. af lokaludvalgets
2021-pulje til køb af fire VR-sæt og to 3D-printere (samt tilhørende printe filament.) til brug for
skoleklasser, som kommer og lærer om byggeri, kunst og teknologi.

I VR arbejder eleverne på at skabe deres visioner og drømme for arkitektur og byrum i det nye
kvarter på Christianshavn. Dette sker ved at bruge VR-apps såsom Tilt Brush og Open Brush.
3D print skal bruges til at omdanne elevernes VR-kreationer til virkelige objekter. Her er formålet at
bygge bro mellem den virtuelle verden og den virkelige.

Hensigten er at styrke elevernes læring indenfor STEM-fagene (Science, Technology, Engineering
and Mathematics).
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Målgruppen er københavnske folkeskoleklasser i udskolingen, der modtager undervisning i ugelange
forløb på Byggeskolen. I løbet af et skoleår har skolen ca. 1.000 (28 om ugen) elever igennem.

Sekretariatets bemærkninger

I henhold til det nye regulativ for lokaludvalg, som Borgerrepræsentationen vedtog den 4. november
2021, kan lokaludvalgets puljemidler anvendes til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner
lokalområdet.
Det fremgår af lokaludvalgets retningslinjer for støtte, at lokaludvalgets støtte skal være
bydelsrelateret.
 
Sekretariatet vurderer, at køb af VR-sæt og 3D-printere til brug for undervisningen af københavnske
skoleklasser hverken gavner lokalområdet eller er bydelsrelateret.

Arbejdsgruppens anbefaling

Arbejdsgruppen mener der er tale om tilskud til anlæg og jf. Lokaludvalgets retningslinjer, så ydes der
ikke støtte til anlæg. Herudover mener vi det er en kommunal opgave at yde støtte til opstartsforløb
af en skole, så derfor anbefales det at skolen søger støtte gennem kommunen. Herudover mener
gruppen ikke at det er bydelsrelateret og dialogskabende for Christianshavn og derfor er
anbefalingen at der ikke gives tilsagn om at støtte nævnte projekt.

Formandens indstilling

At Christianshavns Lokaludvalg giver Børnenes Byggeskole 360° - Papirøen v/ BIBIANA Danmark
afslag på en ansøgning om 15.000 kr. af lokaludvalgets 2021-pulje til køb af fire VR-sæt og to
3D-printere (samt tilhørende printe filament.) til brug for skoleklasser, som kommer og lærer om
byggeri, kunst og teknologi. Afslaget begrundes med, at det ikke er en opgave for lokaludvalget at
give støtte til den slags udstyr, bl.a. fordi anvendelsen af det ikke har relation til Christianshavn. 

2. Low Tide

En kunstner søger om 13.370 kr. af lokaludvalget 2021-pulje til udstillingen Low Tide den 3.-10.
december 2021 i Dronningensgade 21, kælderen, der er skabt i et samarbejde mellem to
billedkunstnere. Lokalet fungerer til dagligt som deres atelier.

I et samarbejde via en krydsning af deres to praksisser skal udstillingen tage fat i skulpturelle og
performative greb. Udstillingen bliver en installation med tematikken Lo-Fi Sci-Fi og skal mime
scenen på et high production  sci-fi film set. De to kunstnere producerer

En 250 cm lang spade
En 125 cm høj kegleformet skulptur af gelatine, LED, jord, ler og fundne ledninger
Et 190 cm højt rumfartøj af træ og mdf, lakeret i sort oliemaling.
En frarevet stump  af dette rumfartøj, også lakeret i sort oliemaling.
To økser støbt i transparent epoxy.
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På sigt er det deres mål, at udstillingen skal danne grundlag en ny, kunstnerdreven
udstillingsplatform, Mesh.

Udgiftsbudgettet er på 24.320 kr. Ansøger har søgt Staten Kunstfond om 67.920 kr. inkl. honorar.
Ansøger har oplyst, at Statens Kunstfond kan give projektstøtte med tilbagevirkende kraft. Dersom
hun mod forventning (som hun skriver) modtager hele det ansøgte beløb fra Statens Kunstfond, vil
det tydeligt fremgå af evalueringen og regnskabet til lokaludvalget. Hvis både Statens Kunstfond og
lokaludvalget støtter udstillingen, vil den overskydende støtte blive tilbagebetalt til lokaludvalget. 

Støtten fra lokaludvalget skal gå til leje af udstillingslokale, lystekniker samt PR i lokalområdet i form
af plakater og et skilt. Udstillingen er gratis og åben for alle.

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet ser intet til hinder for, at lokaludvalget støtter udstillingen med en underskudsgaranti.

Arbejdsgruppens anbefaling

Gruppen finder at der er tale om et spændende og inspirerende projekt, som er lokalt forankret og
dialogskabende. Der tages ingen entre og det oplyses tillige at der ansøges om støtte fra Statens
Kunstfond.  Det er sidenhen blevet oplyst at man forventer at få den fulde støtte herfra og i givet fald
dette tilbagebetales en del af støtten tilbage til Lokaludvalget. Gruppen anbefaler at støtte med den
ansøgte beløb på kr. 13.370,00 som en form for underskudsgaranti.

Formandens indstilling

At Christianshavns Lokaludvalg giver en kunstner tilsagn om 13.370 kr. af lokaludvalgets 2021-pulje
til udstillingen "Low Tide" den 3.-10. december 2021 i Dronningensgade 21, kælderen. 

Økonomi

Rammen for puljeansøgninger er 247.600 kr. Lokaludvalget har hidtil disponeret for 198.618 kr. af
2021-puljen. Beslutter lokaludvalget at følge indstillingen, vil der være disponeret for yderligere
13.370 kr. af 2021-puljen.

Videre proces

Sekretariatet orienterer ansøgerne om lokaludvalgets beslutning og varetager den videre
sagsbehandling.

Beslutning

1. Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give Børnenes Byggeskole 360° - Papirøen v/
BIBIANA Danmark afslag på en ansøgning om 15.000 kr. af lokaludvalgets 2021-pulje til køb af
fire VR-sæt og to 3D-printere (samt tilhørende printe filament.) til brug for skoleklasser, som
kommer og lærer om byggeri, kunst og teknologi. Afslaget begrundes med, at det ikke er en
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opgave for lokaludvalget at give støtte til den slags udstyr, bl.a. fordi anvendelsen af det ikke
har relation til Christianshavn. 

2. Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give en kunstner tilsagn om 13.370 kr. af
lokaludvalgets 2021-pulje til udstillingen "Low Tide" den 3.-10. december 2021 i
Dronningensgade 21, kælderen. 
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

15.  B-sag: Status på lokaludvalgets 2021-pulje, november 2021 (2021-0373585)

Christianshavns Lokaludvalg skal tage en status på sin 2021-pulje til efterretning

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg tager status på sin 2021-pulje til efterretning. Se bilaget.

Problemstilling

Lokaludvalget har bedt om en status på dets pulje i hvert lokaludvalgsmøde.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget tager status på lokaludvalgets 2021-pulje til efterretning. Se
bilaget.

Økonomi

Se bilaget.

Videre proces

 

Lokaludvalget arbejder videre i henhold til sit budget.

Beslutning

1. Lokaludvalget tog status på sin 2021-pulje til efterretning.

Bilag
1. Økonomioversigt 2021
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

16.  B-sag: Henvendelser til lokaludvalget, november 2021 (2021-0372274)

Christianshavns Lokaludvalg skal tage formandens håndtering af henvendelser til lokaludvalget til
efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg tager håndteringen af henvendelser til lokaludvalget siden
sidste lokaludvalgsmøde til efterretning.

 

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget en række henvendelser.

Løsning

1. Bådsmandsstræde

Med mail den 26. oktober 2021 orienterede CIK, Christianias Naboer og Christianshavns Gymnasium
lokaludvalget om deres brev til teknik- og miljøborgmesteren og Teknik- og Miljøudvalget om den
dårlige stand, som Bådsmandsstræde mellem Prinsessegade og Christianshavns Vold er i. Teknik-
og Miljøforvaltningen svarede den 27. oktober 2021. Se bilaget.

 

2. Teater og performancekunst på Christianshavn

Med mail den 1. november 2021 oplyste en billedkunstner, at han ser på mulighederne for at åbne et
sted for teater og performancekunst på Christianshavn.

Han ønskede oplysning om hvem, der ejer bygningen, hvor SuperBrugsen på Christianshavns Torv
ligger, da der i gamle dage lå en biograf, Atlantic Bio, på stedet. Noget af den skulle efter sigende
stadig være inde bag SuperBrugsen.

Sekretariatet svarede samme dag, at det af www.boligejer.dk fremgår, at A/B Torvegården ejer
ejendommen.
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3. Tværgående kunstprojekt - omvandrende udstillingssted BOKS

Den 4. november 2021 skrev PRUST, et ungt kunstnerkollektiv, til alle lokaludvalg i kommunen, at de
i 2022 har et projekt, der hedder BOKS. BOKS er et mobilt udstillingssted, der skal bevæge sig
gennem København og være frit tilgængeligt for offentligheden. Hver måned vil BOKS parkere ved et
nyt gadehjørne i byen og udstille en ny kunstner. 12 lokationer, 12 kunstnere, 12 udstillinger, 12
måneder.

Derfor vil de gerne etablere et samarbejde med hvert lokaludvalg i København. De vil gerne, i
samarbejde med lokaludvalgene, finde de perfekte lokationer til BOKS, eventuelt afholde events som
er relevante for den udstillende kunstner og for lokalsamfundet, samt finde pengene til, at lønne den
udstillende kunstner.

Hvert lokaludvalg vil blive tildelt en måned i 2022 og en kunstner. I denne måned vil den tildelte
kunstner udstille i BOKS i lokalmiljøet. PRUST vil mødes med lokaludvalgene hver for sig og samle
viden om lokalmiljøerne på forhånd, samt diskutere forskellige placeringer af BOKS og eventuelle
samarbejdspartnere i lokalmiljøet. På den møde kan de skræddersy oplevelsen, så den når så
mange som muligt i lokalsamfundet.

PRUST vil gerne lønne de udstillende kunstnere. og foreslår derfor, at hvert lokaludvalg honorerer sin
udstillende kunstner. De spørger alle lokaludvalg på samme tid, fremfor at sende individuelle
ansøgninger, fordi de gerne vil have, at BOKS har et lighedsprincip - hvis én kunstner lønnes, skal
alle - og med samme løn: 8.000 kr.

På vegne af alle lokaludvalgs sekretariater har sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg den 8.
november 2021 svaret PRUST, at det er de enkelte lokaludvalg, der beslutter, hvorvidt de vil støtte
projektet, hvorfor de er nødt til at søge støtte hos hvert enkelt lokaludvalg.

 

4. Holmen Dirts situation

Med mail den 8. november 2021 spurgte Holmen Dirt sekretariatet om, hvorvidt lokaludvalget har
diskuteret Holmen Dirts paneldebat den 6. november 2021 kandidater til kommunalvalget. 

Sekretariatet svarede den 16. november 2021, at mailen den 1. november 2021 fra Holmen Dirt til
lokaludvalget om paneldebatten blev sendt videre til lokaludvalgets medlemmer og suppleanter.
Sekretariatet svarede desuden, at lokaludvalget er opmærksom på Holmen Dirts situation, og vil
holde øje med, om foreningen bliver behandlet ordentligt af forvaltningen.

Økonomi

Intet.

Videre proces
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Se ovenfor.

Beslutning

1. Lokaludvalget tog håndteringen af henvendelser til lokaludvalget siden sidste
lokaludvalgsmøde til efterretning.

 

Bilag
1. CIK, Christianias Naboer og Christianshavns Gymnasium om Bådsmandsstræde
2. Teknik- og Miljøforvaltningens svar om Bådsmandsstræde
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

17.  Meddelelser (2021-0373598)

Beslutning
Vandkulturhuset på Papirøen

Ruth Plovgaard oplyste, at som det ser ud nu, er Christianshavns Lokaludvalg og Indre By
Lokaludvalg vært for et offentligt informationsmøde den 19. januar 2022 om vandkulturhuset på
Papirøen.

 

Christiansbro

Asbjørn Kaasgaard oplyste, at det forlyder, at Nordea vil forlade sit lejemål i bygningerne på
Christiansbro. ATP Ejendomme vil så vidt vides indrette bygningerne til bydelsorienterede aktiviteter. 

Lokaludvalget bad formanden spørge ATP Ejendomme om, hvad planerne er for bygningerne.

 

Valg til Christianshavns Lokaludvalg

Poul Cohrt oplyste,

at processen, der skal føre til valg af et nyt lokaludvalg, nu er sat i gang. Senere på ugen får
borgerne en orientering om valget i deres E-boks.
at umiddelbart inden lokaludvalgsmødet var INFO/Eventgruppen vært for et offentligt
informationsmøde om valget. INFO/Eventgruppen er også vært for et offentligt
informationsmøde om valg til lokaludvalg forud for lokaludvalgsmødet den 15. december.
at kandidaterne, der stiller op til det nye lokaludvalg, får mulighed for at præsentere sig på et
præsentationsmøde den 27. januar 2022.
at der skal vælges 15 foreningsmedlemmer til lokaludvalget. Derudover skal hvert af de 10
partier i den nye Borgerrepræsentation udpege et medlem til lokaludvalget.

 

Anerkendelsesprisen 2021

Poul Cohrt opfordrede lokaludvalgets medlemmer til at orientere deres netværk om muligheden for at
indstille initiativer til Anerkendelsesprisen 2021.
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Workshop om luftkvalitet

Poul Cohrt oplyste, at Teknik- og Miljøforvaltningen er vært for en workshop den 14. december 2021
for lokaludvalgene om luftkvalitet. Det er med tilmelding. 

 

Nytårskur den 7. januar 2022

Poul Cohrt oplyste, at lokaludvalgets Nytårskur holdes den 7. januar 2022 kl. 19 i Beboerhuset,
Dronningensgade 34. Det er med tilmelding.

 

Møde med Teknik- og Miljøforvaltningen om aktuelle lokalplaner mv.

Poul Cohrt oplyste, at lokaludvalgets møde Teknik- og Miljøforvaltningen om aktuelle lokalplaner mv.
holdes i Beboerhuset den 7. december kl. 17. Det er med tilmelding. 

Sekretariatet

Christian Christensen orienterede kort om personalesituationen i lokaludvalgets sekretariat.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

18.  Eventuelt (2021-0373601)

Beslutning
Kirsten V. Andersen oplyste, at hun overvejer at foreslå, at Miljøgruppen omdøbes til Klimagruppen.
Lars Josephsen svarede, at "miljø" er et bredere begreb end "klima".

 

Sven Erik Brockdorff oplyste, at kommunens Give Et Praj-ordning ikke virker, men at det alligevel
lykkedes ham at få kommunen til at genoprette et væltet skilt i Andreas Bjørns Gade.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

Om Christianshavns Lokaludvalgs møde den 24. november 2021
Mødet startede kl. 18.30 og sluttede kl. 21.40.

 

Om dagsordenen

Dagsordenen blev behandlet i denne rækkefølge:

1. Åben spørgetid
2. Referat og godkendelse af dagsordenen
10. Borgermøde om Lynetteholm
12. Lokaludvalgets støtte til "Film om Christianias start og relation til Christianshavn"
14. Puljeansøgninger, november 2021
15. Status på lokaludvalgets 2021-pulje, november 2021
16. Henvendelser til lokaludvalget, november 2021
3. Handlingsplan for Trafiksikkerhed 2021-2025
11. Årsplan for det lokale miljøarbejde i 2022
4. Høringssvar om forslag til tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II (Margretheholm)
5. Evaluering af skærpede ordensregler i udvalgte parker, pladser og havnearealer
6. Nye kulturmiljøer
7. Ønskeliste vedr. Overførselssagen og Budget 2023
8. Orientering fra arbejdsgrupperne mv.
9. Kommissorium for Stormflodssikringsgruppen
T1. Fjernelse af parkeringspladser i Strandgade
13. Budget for lokaludvalgets 2022-pulje
17. Meddelelser
18. Eventuelt

Mødedeltagere

Avisgruppen, Christianshavneren Poul Cohrt
Christianshavns Lokalhistoriske Forening Asbjørn Kaasgaard
Christianshavns Bådelaug Sven Erik Brockdorff
E/F Panterens Bastion Lars Josephsen
Christianshavns Biblioteks Brugergruppe Ruth Plovgaard
Sofiebadet Kirsten Virring Andersen
Christianshavns Travaljelaug Ulla Bo Skovvart
E/F Elefantens Gård Jens Eskildsen
Christianshavns Lokalråd Jane Lytthans
E/F Løvens Gård Frode Neergaard
Boligselskabet Hjem Jette Philipsen
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Socialdemokratiet Jacob Fuchs
Det Radikale Venstre Gert Vincent
Socialistisk Folkeparti Henrik Vilsbøll
Venstre Sven Aage Schlosrich
Enhedslisten Mogens Holm

Fraværende med afbud

Erik Rasmussen. I stedet deltog hans 1. suppleant Jacob Fuchs.
Marie Kruchov. I stedet  deltog hendes 1. suppleant Gert Vincent.
Carsten Junge Pedersen og hans 1. suppleant. I stedet deltog 2. suppleant Lars Josephsen.
Elin Johansson og hendes 2. suppleant. 1. suppleanten var fraværende uden afbud. 
Katinka Haxthausen og hendes suppleanter.
Hamid El Mousti. Han har ingen suppleant.
Povl Koch. Afbuddet kom for sent til at suppleanten kunne indkaldes.
Jette Arendrup. Afbuddet kom for sent til at suppleanten kunne indkaldes.

Fraværende uden afbud

Poul Nielsen. I stedet deltog hans 2. suppleant Sven Aage Schlosrich.

Fraværende i mødet

Frode Neergaard ankom til mødet kl. 19.27 under behandlingen af dagsordenens punkt 3.

Næste møde

Næste møde i Christianshavns Lokaludvalg holdes den 15. december 2021 kl. 18.30 i Beboerhuset,
Dronningensgade 34.
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