
Kære lokaludvalg i København, 

 

I inviteres til at bidrage med input til medlemmerne af Borgersamling om Lynetteholm. I har som 

lokaludvalg en tæt og naturlig indsigt i jeres bydeles håb og bekymringer for fremtiden, herunder i forhold 

til Lynetteholm. Jeres input kan bidrage til at kvalificere medlemmernes arbejde i borgersamlingen. 

 

Borgersamlingens 66 repræsentative medlemmer er fundet ved stratificeret lodtrækning udført af 

Danmarks Statistik, så sammensætninger matcher Københavns polulation. Medlemmerne har i første fase 

af borgersamlingen fået til opgave at besvare kerneopgave: Hvilke fordele og ulemper ser du ved 

Lynetteholm. Og hvilke anbefalinger har du til den videre proces i udviklingen af Lynetteholm? 

  

I  kan bidrage med jeres lokaludvalgs perspektiver på følgende måder: 

  

1. Opret en profil på https://lynetteholm.borgersamling.dk/da-DK/projects/input og bidrag med jeres 

perspektiv ift. Lynetteholm, til medlemmernes arbejde med kerneopgaven for fase 1. Jeres indlæg 

vil være offentligt tilgængeligt for alle og medlemmerne kan bruge jeres indlæg, når de gransker 

fordele og ulemper ved Lynetteholm. 

  

2. Søndag d. 27. november kl. 13.00 vil I kunne indgå i et interessentpanel, hvor I vil få mulighed for at 

møde borgersamlingens medlemmer. Hvis i har imput til medlemmerne, så bedes I skrive hvem hos 

jer (en repræsentant), der gerne vil bidrage på bl@wedodemocracy.dk. Skriv ”Til eldi g pa el” i 
mailens emnefelt. Vi ved at denne invitation til at deltage i det første interessentpanel er med kort 

varsel. Det skyldes at medlemmerne på baggrund af Kick off i onsdags, skulle have mulighed for at 

komme med input til en invitation til byens lokaludvalg og øvrige interessenter.   

  

3. Der vil også være tilbud om at indgå som observatør i borgersamlingen og få en observatørplads 

under samlingerne. Observatører kan ikke stille spørgsmål undervejs i processen eller henvende sig 

til medlemmerne. Vi kan som sekretariat altid kontaktes efterfølgende, hvis der er 

opmærksomhedspunkter eller spørgsmål. Du kan tilmelde dig som observatør ved skrive 

til bl@wedodemocracy.dk. Skriv ”Til eldi g observatør” i aile s e efelt. Der ka  være 
begrænset antal pladser, så tilmelding er efter først-til-mølle-princippet. Du kan også følge 

borgersamlingen digitalt under livestreaming ved oplæg på 

https://lynetteholm.borgersamling.dk/da-DK/ 

  

Ved tilmelding i panelet eller som observatør vil du modtage nærmere information om jeres rolle, samt 

hvor og hvornår du bedes ankomme.  

 

Borgersamlingens medlemmer vil også have mulighed for at invitere udvalgte interessenter senere i 

forløbet for borgersamlingen, for at uddybe indlæg og perspektiver, der er lagt op på borgersamlingens 

projektside. Således fortsætter interessentsporet også efter søndag d. 27. november, hvor det første panel 

opsættes. 

 

Hvordan udvælges interessenter? 

- Borgersamlingens Advisory Board har stået bag opfordringen til af alle Københavns lokaludvalg 

inviteret og har kvalificeret en liste på over 20 andre relevante interessenter, der opfordres til at 

bidrage til borgersamlingens arbejde (se vedlagte interessentliste). 

- Borgersamlingens ekspertgruppe har mulighed for at udpege ekspertprofiler og faglige 

organisationer, der vil kunne bidrage til medlemmer faglige granskning. 
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- Borgersamlingens medlemmer beslutter løbende hvilke perspektiver og aktører, de ønsker at stille 

opklarende spørgsmål til på baggrund af bl.a. indlæg på borgersamlingens projektside. Herunder 

hvem de ønsker svar og uddybninger fra ved indlagte interessentpaneler. 

Der er vedlagt et fakta-ark om borgersamlingen. 

 

På vegne af borgersamlingens sekretariat, 

  

Johan 

  
Johan Galster 
Demokratirådgiver & partner 
  
WE DO DEMOCRACY  
M: +45 51 80 80 44  
  

 
 


