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Ledelsesberetning til 
regnskabet 2019
Miljøpunkt Østerbro har til formål at støtte og udvikle det 
lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, 
foreninger, institutioner og erhvervsliv til aktivt at deltage 
i helhedsorienterede miljøprojekter. 

Miljøpunkt Østerbro vil fremme en bæredygtig udvikling 
på Østerbro med mindre forurening, flere grønne 
omgivelser og mindre ressourceforbrug. Vores arbejde 
skal bidrage til at reducere CO2 - udledningen og inspirere 
til en mere bæredygtig levevis. Indsatserne skal støtte 
op om Københavns Kommunes miljøpolitik, handleplan 
for FN´s 17 verdensmål og plan for et CO2 - neutralt 
København i 2025. 

Miljøpunktets overordnede arbejdsmetoder kan opdeles 
i tre hovedmålsætninger: 
1) Udvikle, støtte og fastholde helhedsorienterede
miljøprojekter i et tæt samarbejde med andre aktører.
2) Skabe lokal dialog om og rejse væsentlige og nye
miljøspørgsmål.
3) Dokumentere, synliggøre og kommunikere resultater
og processer udadtil.

De vigtigste samarbejdspartnere er Østerbro Lokaludvalg, 
borgere, foreninger, institutioner, erhverv på Østerbro, 
samt Københavns Kommune. 

Den lokale miljøopgave  
Miljøpunkt Østerbro modtager drifts- og projektmidler 
fra Østerbro Lokaludvalg for at løfte den lokale 
miljøopgave på vegne af Østerbro Lokaludvalg, i henhold 
til Kommissorium for Lokaludvalg. 

Miljøpunkt Østerbro skal arbejde med lokale løsninger 
på globale miljøudfordringer. Det er centralt for 
miljøpunktets arbejde at forbinde det enkelte menneskes 
dagligdag med de globale miljøudfordringer og sætte 
fokus på de lokale løsninger.
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Finansiering og prioriteringer

Miljøpunkt Østerbros drift og aktiviteter er 
hovedsageligt finansieret af Østerbro Lokaludvalg. 
Derudover tilkommer hvert år fondsmidler af 
varierende beløb fra eksterne puljer gennem løbende 
projektudvikling og fundraising. Regnskabet for 
2019 viser, udover projekter udført for bevillingen 
fra Østerbro Lokaludvalg, også projektarbejde 
udført for midler fra Københavns Kommune og 
Afspændingspædagogernes Aftenskole. 

Resultatopgørelsen afspejler, at den eksterne 
fundraising har været forholdsvis beskeden i 2019, 
hvor den højeste prioritet har været udadvendte 
projekter og synliggørelse af miljøpunktet i bydelen 
samt fastlæggelse af den fremtidige samarbejdsform 
med Østerbro Lokaludvalg.

Det har også betydet at miljøpunktet har afholdt 
betydeligt flere borgerinddragende arrangementer, 
end centret har forpligtet sig til i årsplanen, ligesom 
der er lagt flere ressourcer i kommunikation og 
formidling, som har resulteret i mere omtale og 

en større borgerinddragelse. (Se uddybelse under 
”Miljøaktiviteter 2019”).   
Til gengæld er der brugt færre ressourcer på 
undervisningen end i 2018. Det skyldes dels den før 
nævnte prioritering af flere arrangementer, dels at 
der har været udskiftning af medarbejdere i løbet af 
året. 

Af resultatopgørelsen for 2019 fremgår det, at der 
igen er brugt forholdsvis flere lønmidler på projekter 
og færre på administration og centerledelse, end 
i det forgangne år. Det har resulteret i et overskud 
på 108.000 kr. på driften, der i stedet er anvendt på 
projekter. Projekterne gav i 2019 et underskud på 
112.000 kr. 
Dette skyldes til dels, at centeret i 2019 har haft en 
konstitueret centerleder, hvilket har medført lavere 
lønudgifter end tidligere år og har medført lavere 
lønudgifter for drift. Samtidig har centerlederen som 
følge af prioriteringen af lokal synlighed brugt relativt 
flere arbejdstimer på projekter, hvilket ligeledes 
afspejler sig i lønudgiften for denne post. 
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Samarbejdet med Østerbro 
Lokaludvalg og lokale partnerskaber 

2019 var året, hvor Miljøpunkt Østerbro 
og Østerbro Lokaludvalg fik lavet en ny 
samarbejdsaftale, der danner ramme for et 
langt tættere og mere langsigtet samarbejde. 

Det giver udvidede muligheder for strategisk 
planlægning, faglig sparring og fordelen 
ved et sammenlagt langt større netværk. 
Samtidig skaber de mere stabile rammer 
gode forudsætninger for faglig fordybelse og 
langsigtet planlægning. 

Derudover samarbejder miljøpunktet med en 
bred vifte af andre aktører i byen og bydelen. I 
2019 kan fremhæves samarbejdet med Teater 
Hund & Co., ENIGMA, Trafiksikkert Sankt 
Kjelds Kvarter, Kildevældparkens bemandede 
legeplads, Buddha Bikes m.fl., se uddybelse 
under Miljøaktiviteter i 2019. 

Borgerinddragelse i 2019

I 2019 har Miljøpunkt Østerbro, som følge af 
de ovennævnte prioriteringer,  haft et ekstra- 
ordinært stort reach for borgerinddragelse, 
udmøntet i direkte kontakt med ca. 2.500 
borgere i forbindelse med lokale miljøaktiviteter, 
udlån, undervisning osv. 

1.700 borgere har deltaget i miljøpunktets 
workshops, guidede ture, byttemarkeder og 
foredrag. Miljøpunktet har arrangeret  eller 
deltaget i bydelsarrangementer, hvor vi har 
haft boder, afholdt workshops el.lign. 481 
børn og unge har deltaget i miljøpunktets 
undervisningsforløb. En kvalitativ undersøgelse 
fra 2018 viser at undervisningens rækkevidde 
ikke kun gælder eleverne, men også børnenes 
forældre. 

250 borgere har været i kontakt med miljøpunktet 
i forbindelse med udlån af ladcykel, æblemosteri 
og høns. 
9 borgere med store miljøfaglige kompetencer 
er blevet inddraget aktivt i formuleringen af 
lokal miljøpolitik og grønne initiativer gennem 
deltagelse i miljøpunktets bestyrelse. 

Et større antal borgere har været inddraget  
gennem miljøpunktets kommunikation (nyheds- 
breve, medieomtale, udgivne artikler osv.) og 
dialog på bl.a. sociale medier. Et stigende antal 
borgere følger miljøpunktet på SoMe platformene. 
Ved udgangen af 2019 har miljøpunktet 3.225 
følgere på Facebook og 884 følgere på Instagram 
(en samlet stigning på ca. 450 følgere ift. 1. januar 
2019).

Der uddeles smagsprøver på bæredygtig julemad og synges 
kål-sange til ”Kål-jul” ved Krudttønden
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Miljøaktiviteter 2019
Københavns Kommune har forpligtet sig til at være CO2-
neutral i 2025, og til at arbejde for FN’s verdensmål for 
bæredygtig udvikling. Det er Miljøpunktets opgave at 
konkretisere arbejdet for verdensmålene, både ved at 
udbrede kendskabet til og skabe engagement for disse 
og ved at oversætte dem til en lokal kontekst. 

Som en konsekvens heraf, sætter Miljøpunktet fokus på, 
hvordan man som borger selv kan støtte op om verdens-
målene og bidrage til at reducere CO2- udledningen med 
sin livsstil og sine daglige valg.

Miljøpunktet skal være synlige i bybilledet og skabe 
dialog i øjenhøjde med borgerne. For nogle aktiviteter 
handler det om at møde så mange som muligt for at 
nå en større målgruppe, f.eks. til Østerbro Weekend og 
andre bydelsarrangementer. 
Andre gange er målet at komme et spadestik dybere 
og tilbyde en guidet tur eller workshop til dem, der 
f.eks. interesserer sig særligt for biodiversitet eller
affaldssortering.

I 2019 har Miljøpunkt Østerbro afviklet en lang række 
borgerrettede miljøaktiviteter, der har omhandlet emner 
som affald og ressourcer, biodiversitet, energioptimering, 
selvforsyning, genbrug og genanvendelse, klimavenlig 
livsstil og en bæredygtig omstilling.  

Miljøpunkt Østerbro sætter særlig fokus på de af FN’s 
verdensmål, der kan relateres til miljø, særligt følgende 
mål:

11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund 
12 - Ansvarligt forbrug og produktion 
13 - Klimaindsats

Der blev fundet mange cigaretskod og plastikfragmenter til affaldsind-
samling på Svanemølle Strand
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Formål med aktiviteter

• At minimere bydelens ressourceforbrug
• At støtte og samarbejde med andre lokale aktører om bæredygtige aktiviteter på Østerbro
• At give borgerne kendskab og inspiration til en bæredygtig livsstil og et bæredygtigt forbrug
• At støtte op om København Kommunens Miljøpolitik, handleplan for FN´s 17 verdensmål og

plan for et CO2-neutralt København i 2025
• At skabe fokus på det lokale miljøarbejde og sammenhængen mellem den lokale miljøindsats

og FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling

Oplæg/foredrag om relevante 
emner

Aktiviteter i samarbejde med 
Østerbro Lokaludvalg og andre 
aktører, med fokus på miljø.

Understøtte lokale borgerdrevne 
aktiviteter, såsom forgrønning af 
bydelen eller sparring til grund-
ejerforeninger om grønne tage og 
andre klimarelaterede initiativer

Afholde mindst 8 foredrag/op-
læg, f.eks. affald, ressourcer og 
cirkulær økonomi, FN’s ver-
densmål, at undgå skadelig kemi 
i hverdagen

Deltagelse i mindst 3 bydelsar-
rangementer:
f.eks.:
• Lokaludvalgets Østerbroweek-
end – tema: støjforurening
• Pop-up events i bydelen med
lokale aktører og formidling
af aktiviteter og initiativer til
inspiration

• 1 guidet tur til Amager Ressource Center med oplæg om
genanvendelse af plastik
• 1 foredrag om Verdensmål til hverdagsmål + workshop i
FN-byen, i samarbejde med Bæredygtigt Østerbro
• 2 debatarrangementer om bæredygtig børnefamilie og ver-
densmål, med oplæg om klimaklog livsstil, i samarbejde med
Afspændingspædagogernes Aftenskole
• 4 foredrag om bæredygtig livsstil for børnefamilier i samar-
bejde med Kultur Ø
• 1 foredrag om genbrug og bæredygtig livsstil for børne-
familier i samarbejde med Kildevældspladsens bemandede
legeplads (i forbindelse med byttemarked)

I alt ca. 160 deltagere

• Åbent hus på Nordhavns nærgenbrugsstation
• Deltagelse i Bryggervangens indvielse med eksponering af
hønse- og cykellåneordning
• Østerbro weekend: 2 dage med fokus på energioptimering
og natur i byen
• Valgmøde om klima og miljø i samarbejde med ENIGMA og
ØLU, i anledning af Folketingsvalget
• Green KBH – deltagelse med tema om bæredygtig boligfor-
ening og fokus på natur i byen
• C40/Green like tomorrow: Plastikposefrit Østerbro og natur
i byen, i samarbejde med øvrige miljøpunkter, Nordhavns
Naturvenner og KK
• Beach Clean Up på Svanemølle Strand
• 2 byttemarkeder, Kildevældsparken og Nordhavn, i sam-
arbejde med henholdsvis Kildevældparkens bemandede
legeplads og elever fra Randersgade Skole
• Kål Jul i samarbejde med Teater Hund & Co., Langeliniesko-
len, ØLU og Krudttønden, hvor der blev plantet kål i plantekas-
serne foran Krudttønden, pyntet med genbrugsjulepynt, og
serveret smagsprøver på bæredygtig julemad med kål

I alt ca. 1.300 deltagere

Aktiviteter Succeskriterier Leverance
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Aktiviteter Succeskriterier Leverance

Arbejde for at minimere luft-
forurening på Østerbro

Rådgivning til boligforeninger 
om netværket ’Energispring’
og de muligheder, der findes 
for energioptimering

Udlåne lånehøns, ladcykler 
og mosteri, miljørådgivning af 
Østerbros borgere. Kommuni-
kation af lånehøns

En aktivitet vedr. luftforurening, f. 
eks et borgermøde, en undersø-
gelse etc. Nedsætte en ad hoc 
faggruppe for luftforurenings-
projektet med medlemmer fra 
lokaludvalget og miljøpunkt. 

Tage kontakt til mindst 5 lokale 
boligforeninger og hjælpe dem 
videre med processen vedr. ener-
gioptimering

At lånehønsene løbende er 
udlånt og ordningen er synlig for 
Østerbros borgere. Koordinere og 
udlåne cyklerne og mosteriet

• Mobilitetscafé med cykelreparationsværksted og fokus på
bæredygtig mobilitet og grønne områder i samarbejde med
Husejerforeningen Lyngbyvejskvarteret og Cykelven
• Research og faglig opdatering, der udmøntede sig i artikel
på hjemmeside, nyhedsbrev og SoMe om luftforurening samt
vejledning til, hvordan man kan reducere egne emissioner som
borger

• Fokus på lokaludvalgets arbejde og arrangementer om
luftforurening i nyhedsbreve og SoMe. Fokus på dieselfri
transport

Der er taget kontakt til 5 boligforeninger
Oplæg om bæredygtig boligforening og quiz om energioptime-
ring til 2 bydelsevents
Udvikling af vejledning til en bæredygtig boligforening på 
hjemmeside, nyhedsbreve og SoMe

De 2 cykler er udlånt året rundt, æblemosteriet er udlånt i sæ-
sonen og der er fortsat venteliste på lånehønsene. Lånehønse-
ne er en effektiv og billig måde at skabe omtale og branding

Dialogen med borgerne er central for Miljøpunktets arbejde. Lånehøns er en god måde at skabe fokus på det lokale miljøarbejde
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Forgrønning, bynatur og selvforsyning

I 2019 har miljøpunktet afholdt flere guidede ture i 
den lokale bynatur samt planteworkshops. 

Miljøpunkt Østerbro oplever en stor interesse fra 
borgerne for at opleve natur i byen og at få mere at 
vide om selvforsyning, lokale sankemuligheder etc. 
Det er samtidig emner, der kan tjene som eksempler 
på FN’s bæredygtighedsmål om Bæredygtige byer 
og lokalsamfund (mål 11) og Ansvarligt forbrug og 
produktion (mål 12).  

Til Østerbroweekend med Østerbro Lokaludvalg var 
fokus også på selvforsyning samt dyre- og planteliv 
i byen, og sammenhængen med de førnævnte 
verdensmål. 

Miljøpunktet vejleder og samarbejder også ad hoc 
med lokale frivillige om grønne projekter i bydelen, 
og i 2019 kan fremhæves Nordhavns Naturvenner, 
der er en sammenslutning af organisationer, der 
arbejder for en stor naturpark i Nordhavnen.

Formål med aktiviteter

• At øge kendskabet til og skabe fællesskaber omkring den lokale bynatur.
• At arbejde for at skabe lokalt engagement i og opbakning til at at skabe flere grønne

områder i bydelen, samt sikre bevarelsen af nuværende naturområder
• At udvide kendskabet til virkemidler til klimasikring i byen, f.eks. LAR-projekter,

grønne tage mv.

Østerbroweekend
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Afholde workshops i samarbejde 
med andre lokale aktører, f.eks.:

Forgrønning, bynatur og selvfor-
syning

Guidede ture i klimakvarter; LAR, 
klimatilpasning, borgerinddragelse
Guidede ture i naturen på Øster-
bro: Naturpleje og kendskab til 
flora og fauna
Planteworkshop
Partnerskab med Tårnlegepladsen 
om naturpleje i samarbejde med 
lokale børnehaver

Nordhavn: At udvikle en strategi 
for at nå nye målgrupper i Nord-
havn

Afholdelse af mindst:
- 4 guidede ture
med gennemsnitligt 20 deltagere
- 4 workshops
med minimum 20 deltagere

Der udarbejdes 5 relevante spørgsmål 
til lokaludvalgtes borgerpanel, i samar-
bejde med Lokaludvalgtes miljøudvalg. 
Indkredsning af særligt tilrettelagte ak-
tiviteter for målgruppen, der rammer 
deres miljømæssige interesseområder.

2 bynaturvandringer på Nordhavnstippen 
1 flagermustur i Fælledparken
1 guidet tur i Klimakvarter
1 guidet tur om grønne tage, i samarbejde med 
øvrige Miljøpunkter
1 planteworkshop i forbindelse med Østerbroweek-
end 

1 frøbombeworkshop i forbindelse med Grøn KBH 
messen
1 planteworkshop om beplantning af altaner, 
fortovshaver og gårdmiljøer i samarbejde med Klil-
devældparkens bemandede legeplads
1 ”Guerilla Gardening” workshop i forbindelse med  
åbning af Bryggervangen

I alt ca. 400 deltagere

Dette fokusområde blev konverteret til et engage-
ment i Nordhavns Naturvenner. 
MPØ bidrog med kommunikation, formidling og 
SoMe, input til website, planlægning af og deltagelse 
i borgermøde samt event i forbindelse med C40

Aktiviteter Succeskriterier Leverance

Bynaturvandringer til Nordhavnstippen er populære
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Undervisning, partnerskaber og FN’s 
verdensmål for bæredygtig udvikling

Madspildsprojektet `Fornemmelse for mad´ 
har også i 2019 oplevet stor interesse fra de 
københavnske folkeskoler, og underviserne fra 
Miljøpunkt Østerbro har nu stået overfor 4529 
skolebørn og undervist i Fornemmelse for mad, 
siden forløbet blev skudt i gang. Samtidig har vi 
en portefølje på 60 erhvervsvirksomheder, der er 
engagerede i projektet. 

Miljøpunkt Østerbro har i løbet af året haft fokus 
på at opgradere og udvikle undervisningsforløbet, 
sådan at det i højere grad omfatter affaldssortering 
og ressourceforbrug generelt, og at eleverne får 

kendskab til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling. Formålet er at give skoleeleverne en 
samtidsrelevant viden og ikke mindst redskaber til 
selv at tage bæredygtige valg i hverdagen.
Udover at integrere FN’s verdensmål for 
bæredygtig udvikling i `Fornemmelse for 
mad´, har projektudviklingen resulteret i et nyt 
undervisningsforløb, ̀ Generation verdensborger´, 
som Miljøpunkt Østerbro har udviklet i samarbejde 
med Randersgades Skole. Projektet har resulteret 
i nye partnerskaber med lokale, bæredygtige og 
socialøkonomiske virksomheder samt yderligere 
skoler i København.

Formål med aktiviteter

• At reducere madspild på Østerbro
• At eleverne skal opnå en forståelse for de lokale og globale sammenhænge af madforbrug

og madspild og de skal reflektere over deres eget forhold til mad
• At påvirke lokale erhvervsdrivende til at tage ansvar lokalt og engagere sig i lokale

miljøprojekter
• At eleverne skal opnå kendskab til de udvalgte verdensmål og tilegne sig konkrete redskaber

til at arbejde med dem.

Upcykling på Østerbro: Elever på virksomhedsbesøg hos Buddha Bikes i.f.m. Generation Verdensborger
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*Her er tale om, at der i årsplanen for 2019 er sat som mål at gennemføre næsten en tredobling af det samlede antal undervisningsmoduler for

de to undervisningsforløb i forhold til 2018, (som ikke afspejler sig i budgettet). Siden udarbejdelsen af årsplanen er tiltrådt en ny centerleder såvel
som en ny projektleder for undervisningen, og det har været sekretariatets vurdering, at det ikke har ikke været muligt at gennemføre det antal
undervisningsmoduler, der er lagt op til i årsplanen. Derudover er der, som nævnt indledningsvis under afsnittet om ”finansiering og prioriteringer”,
brugt flere ressourcer på at afholde et større antal borgerinddragende arrangementer, end man er forpligtet til i årsplanen.

Fornemmelse for mad 2.0. Undervisningsforløb i 
indskolingen, mellemtrinet og udskolingen:
• Det Økologiske Fodaftryk
• Madspild i detailhandlen - besøg i lokale super-
markeder
• Affald, ressourcer og bæredygtigt forbrug i
relation til udvalgte verdensmål. Introduktion
af udvalgte verdensmål med fokus på mål 12 –
ansvarligt forbrug og produktion og mål 13 -
klimaindsats

Løbende udvikling af undervisning til også at 
omfatte andre relevante temaer, som FN´s ver-
densmål, og at der er fokus på sammenhængen 
mellem lokal livsstil og globale udfordringer

Generation Verdensborger
Undervisning i udskolingen
Implementering og projektudvikling

Undervisningsforløbet for udskolingen bliver 
udviklet til at omfatte emner som cirkulær øko-
nomi i en forbrugssammenhæng samt globale 
perspektiver på personlig livsstil og forbrug 

10 Undervisningsforløb på 
Østerbro skoler a 3 moduler = 
20 undervisningsmoduler og 10 
virksomhedsbesøg*

10 undervisningsforløb på Øster-
bro skoler à 5 moduler 
= 50 undervisningsmoduler 
+ forberedelse og evaluering*

5 undervisningsforløb inkl. virksomhedsbesøg 
på Østerbro. Herudover sparring og viderefor-
midling af virksomhedskontakter til lærere for 
specialklasser, der selv vil stå for undervisnin-
gen, samt temadag med affaldssortering med 
Lundehusskolen. Der er også brugt ressourcer 
på projektudvikling, for at undervisningen i hø-
jere grad kan omfatte andre emner end mad-
spild, og relatere sig til udvalgte verdensmål, 
med fokus på klima og ressourceoptimering.

Generation Verdensborger er under udvikling, 
og der er brugt betydeligt flere timer per un-
dervisningsforløb, end oprindeligt planlagt. Der 
er gennemført 3 undervisningsforløb med i alt 
30 undervisningsmoduler, inkl. temadag.

Aktiviteter Succeskriterier Leverance
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EZ RE THE WASHINGTON POST . MONDAY, NOVEMBER 25

ICHAEL BIRNBAUM

copenhagen — Louise Purup 
s morning routine is like 
thing out of a sustainable 

When she hustles her kids into 
throom, what flushes down 

t will later turn into the 
al gas that warms breakfast 

he eggs come from 
ens in the backyard. The 

fee machine’s gurgling is pow-
tricity generated from 
he water that washes 

the dishes is heated by sustainable 
t pellets. The recycling 

ts shunted in eight directions, 
tle ends up in the dump. 

And the commute — first to 
school, then to work — is on a 

t bumps across Co-
xtensive bike-lane 

Amid mounting global concern 
te change, Denmark 

has turned into a buzzing hive of 
xperimentation, with ef-

way inside homes, 
across cities and on a national 

ouseholds such as Purup 
s are seeking to limit their 

carbon footprints by cutting back 
on consumption.

en is trying to be-
t carbon-neutral cap-

ital by 2025 — a full 25 years before 
ton and other major 

world cities expect they might 
ve a shot at canceling their 

s newly elected 
t leaders are trying to 

turn the whole country into a 
case for how to go green 

oing bankrupt.
Danes hope they will inspire 

others to follow suit, creating an 
oes beyond the bor-

ders of this country of 5.8 million 
he societal effort is also a 

measure of just how much needs 
e to slow climate change.

amily aims to ‘live small’

urup Nohr’s family, being 
vironmentally conscious has in-

volved conscious trade-offs.
re not minimalists,” said 

, 31. But she and her 
ve examined every as-

t of their lives for its environ-
t.

t is a journey,” she said. “You 
, and then you look at 

your food, and then you look at 
t. When you start 

wood pellets still pumps carbon 
dioxide into the atmosphere, e
if, in theory, new trees can be 
planted somewhere to reabsorb it.

Some have suggested tha
penhagen is cheating by not in-
cluding its international airpor
officially outside city limits — in 
its calculations.

And, perhaps the bigges
of all, according to critics: T
city’s plan doesn’t demand much 
sacrifice from its citizens.

“It doesn’t require any chang
at all for individuals,” said F
Broholm, a city council member 
from the left-wing Alterna
party. “And we need to chang
everything if we are to ge
tons” of carbon emissions per per-
son per year.

Broholm said Danes need to 
consume less — something not 
addressed by Copenhagen
sions plans, which focus on wha
comes out of the city’s smok
stacks, not on the environmental 
impact of purchasing a plas
from China, flying for a beach 
vacation to the Mediterranean or 
eating red meat.

In September, Broholm
successfully pushed a plan to c
the meat in meals prepared by 
municipal kitchens. Copenhag
schoolchildren, city employees
and seniors who eat at municipal 
elderly centers will all ha
meat at lunch time.

“Eating burgers and mea
and stuff — we shouldn’
Broholm said.

But Abildgaard said cities
aren’t necessarily well placed to 
change that sort of individual be-
havior more broadly.

“You do have to ask: Wha
role of the city when it comes to 
where they go on vacation, wha
they eat, what clothes they wear?” 
he said.

Building a low-carbon socie

Copenhagen got a par
its climate efforts with the elec
tion of a center-left coalition in 
June, after a campaign domina
by green issues.

Among the top priorities of the 
new government: cutting na
emissions 70 percent by 2030
from their 1990 levels.

“We’re at 0.1 percent of emis-
sions” globally, said Danish En
ronment Minister Dan J
sen, whose government-issued car 
is a gleaming electric M
sedan. “That’s not going to sa

CLIMATE SOLUTIONS

Making an impact as a family, a city and a country
As global concern about climate change grows, Denmark has turned into a hive of experimentation in renewable energy and conservation

for Future movement. Inspired by 
the example of 16-year-old Greta 
Thunberg, who comes from 
neighboring Sweden, thousands 
of high schoolers have marched 
through the cobbled streets of Co-
penhagen, decrying their parents’ 
generation for not doing enough.

The deliberate choice to “live 
small,” Purup Nohr said, is one 
way people can be kinder to the 
planet than their parents might 
have been.

She and her husband, she said, 
“live in a world where our parents 
live in big houses with a lot of 
money and we don’t. We have no 
debt. We have no savings. It’s a 
choice. We could also have chosen 
to have different jobs with more 
money. I think we live the good 
life.”

She acknowledged that climate 

could see: We have to act,” Jensen 
said.

Since the flooding, city plan-
ners and residents have sought to 
make the urban landscape more 
absorbent.

In one stretch of streets in 
Oesterbro, a dense district just 
outside central Copenhagen, 
parking spaces have been given 
over to plots of land where trees 
and bushes grow wild. A round-
about that was once a desolate 
stretch of pavement is now a 
birch-studded parkland. Cars still 
move through — but on narrowed 
lanes. Birds fly from tree to tree. 
Kids run across small footbridges.

“Something has happened in 
Denmark,” said Sara Jorn, who 
runs Miljoepunkt Oesterbro, a 
community organization that 
helped craft the area’s climate 

ULF SVANE FOR THE WASHINGTON POST

Copenhagen officials estimate that 75 percent of all trips must be done by bike, foot or public transportation to meet their environmental 

goals. One of the priorities for Denmark’s new government is to cut national emissions 70 percent by 2030 from their 1990 levels. “That’s 

not going to save the planet,” Environment Minister Dan Joergensen said. “But we want to show the world that we can do this.”

ULF SVANE FOR THE WASHINGTON POST

Louise Purup Nohr plays with her daughter, Frida. The family buys 

secondhand toys to avoid additional production and consumption.

Prioriteringen af synlighed har også udmøntet sig i 
arbejdet med kommunikation og formidling, hvor 
miljøpunktet har været omtalt i eller afsender på 
artikler til lokalavisen hele 22 gange.

Det har betydet mere lokal eksponering af det lokale 
miljøarbejde, og af samarbejdet mellem lokaludval-
get og miljøpunktet. Her er vi som lokal aktør både 
faglig sparringspartner og katalysator i en stærk dia-
log med især relevante parter i Københavns Kom-
mune. Miljøpunktet støtter op om og deler kommu-
nens miljøinitiativer med vores målgrupper. 

Miljøpunktet har derudover været nævnt i Washing-
ton Post i forbindelse med en artikel om, hvordan 
København skal blive CO2 neutral i 2025  

.

Kampagner, synlighed og 
formidlingsprojekter 

Formål med aktiviteter

• At skabe fokus på det lokale miljøarbejde
og sammenhængen mellem den lokale
miljøindsats og FN’s verdensmål om
bæredygtig udvikling
• At gøre Østerbro, Østerbro Lokaludvalg og
Miljøpunkt Østerbro kendte for at arbejde 
aktivt for at opnå målsætningen om et CO2-
neutralt København i 2025
• Støtte op om København Kommunens
Miljøpolitik, handleplan for FN´s 17 verdens-
mål og plan for et CO2-neutralt København i
2025
• Miljøpunktets formidlingsaktiviteter, såsom
foredrag, artikler og SoMe - kampagner skal
løbende inkludere og afspejle kommunens
målsætninger og initiativer på miljøområdet
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Støtte kommunens initiativer 
som ”flere byhaver”, ”mindre 
madspild”, ”cykelparkering” og 
andre ad hoc kampagner. 

Synlighed i forskellige medier 
– Lokalavis, Facebook, Insta-
gram, formidling i lokalavis
m.m.

Løbende dialog med lokale 
aktører.

En aktivitet i forbindelse med 
kommunalt initiativ – f.eks. kam-
pagner, der skal udbredes lokalt. 

Udsende 10 - 12 nyhedsbreve, 
løbende SoMe kampagner og re-
levante artikler på hjemmesiden.

2-5 omtaler i Østerbro avis og an-
dre medier. Om muligt et indslag i
TV2-Lorry.

• Deltaget i Københavns Kommunes (KK) kampagne ’KBH
sorterer’ og informeret om muligheden for at få tilskud på 400
kr. til nye affaldssorteringsspande i hjemmet
• Medvirket i KK´s madspildskampagne
• Medvirket i KK´s kampagne for genanvendelse af udtjente
cykler med involvering af lokal, socialøkonomisk virksomhed
• Medvirket i kampagne for ”Energispring”, for energioptime-
ring i boligforeninger, herundr udviklet en quiz, der er blevet
afprøvet til Østerbroweekend og Grøn KBH
• Medvirket i HOFORs kampagne: ”Sommerluk”

• Udsendt 11 nyhedsbreve

• Opstart af projektet Plastikposefrit Østerbro, afholdt logo-
konkurrence for byens børn og unge

•Kampagne: Bæredygtig jul, (om madspild og bæredygtig
julemad, gaver, indpakning, juletræer, etc.)

• Kampagne: Staycation. Om den bæredygtige, lokale ferie, og
oversigt over aktiviteter og naturoplevelser i bydelen

• 20 omtaler i Østerbro avis, heraf 17 i den trykte avis og i net-
avisen, og 2 udelukkende i netavis. Fortrinsvis i form af omtaler
af kommende arrangementer

• 2 klummer i Østerbro Avis

• 4 omtaler i Nordhavn Avis, netudgave

• Medvirket i dokumentar om fremtidens fødevarer med miljø-
punktets lånehøns, som vil blive vist i hele Skandinavien, bl.a.
på DR, i 2021

• Interviewet til en artikel i Washington Post om København
som bæredygtig frontløber

• Diverse webplatforme, bl.a. KultuNAUT, Børn i Byen, Natur i
byen osv.

Aktiviteter Succeskriterier Leverance
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Åbning af Bryggervangen
Miljøpunktet var på pletten med workshop og høns, da Østerbro 
kunne fejre åbningen af Bryggervangen i januarsolen 2019.

Bæredygtig børnefamilie 
I årets løb har Miljøpunkt Østerbro vejledt vordende og nybagte 
forældre i de klimakloge hverdagsvalg for børnefamilier. Her i Øbro-
hallen.

Grønne tage
MIljøpunkterne arrangerer årligt en fælles inspirationstur, hvor 
man kan få viden om og vejledning   til. hvordan man kan skabe 
grønne tage i byen. 

Workshop i FN - byen i samarbejde med Bæredygtigt Østerbro 
Hvordan kan man arbejde lokalt med verdensmålene? 
Miljøpunkt Østerbro holdt oplæg om det lokale miljøarbejde i rela-
tion til udvalgte verdensmål.

Beach Clean Up
I forbindelse med den nationale affaldsindsamlingsdag blev der 
samlet skrald på Svanemølle Strand. I samarbejde med Plastic 
Change, Danmarks Naturfredningsforening og Lundetofte Skolen. 

Åbent hus på Nordhavns genbrugsstation
Aktivitet i byttestationen og snak om, hvordan ressourcerne kan 
cirkulere i bydelen - og at man kan fragte sine genbrugsfund i mil-
jøpunktets ladcykel.

13



Planteworkshop
Hvordan får du det bedste ud af din altan eller plantekasse? 
Der plantes og forspires på Kildevældsparkens bemandede legeplads.

Østerbroweekend
Den årlige deltagelse i lokaludvalgets Østerbroweekend giver 
miljøpunktet en god mulighed for at komme i kontakt med mange 
Østerbroborgere. I 2019 var fokus på lokal bynatur og bæredygtig 
boligforening.

Bæredygtig børnefamilie
Mange børnefamilier vil gerne leve mere klimavenligt. Men hvordan 
kombinerer man de bæredygtige valg med en travl hverdag med 
manglende nattesøvn? Det blev diskuteret til debatsalon hos Afspænd-
ingspædagogernes Aftenskole.

Valgmøde om klima og miljø
Lokaludvalgets borgerpanel har talt  - Østerbroerne går op i klima og 
miljø. I forbindelse med Folketingsvalget 2019 var der stort fremmøde 
til dialog om emnet med lokale folketingskandidater.

Valgmøde om klima og miljø   
Valgmødet blev afholdt i samarbejde med lokaludvalget og ENIGMA, og 
fokus var på de gode løsninger og dialog i øjenhøjde med politikerne. 

Mobilitetscafé i Lyngbyvejskvarteret 
Cykelreparationsværksted og oplæg om bæredygtig mobilitet og grøn-
ne områder i samarbejde med Husejerforeningen Lyngbyvejskvarteret 
og Cykelven .
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Kål på Krudttønden 
Miljøpunktet plantede kål i plantekasserne foran Krudttønden, som 
et led i at skabe fokus på selvforsyning og årstidens grøntsager. 

Grøn KBH 
Til den årlige grønne messe i Remisen satte miljøpunktet fokus på 
bynatur med frøbombeworkshop og quiz om bæredygtig boligforen-
ing og energioptimering

Flagermustur
Østerbroerne er vilde med “Bat-nat” i Fælledparken, som er en 
god måde at komme i kontakt med lokale borgere i alle aldre og 
skabe oplevelser i den helt nære bynatur

Sanketure 
I årets løb har Miljøpunkt Østerbro afholdt bynaturvandringer til 
Nordhavnstippen, med fokus på at bevare byens biodiversitet, og 
øge kendskab til de nytteplanter, man kan sanke.

Nye samarbejder 
Et nyt samarbejde med Teater Hund & Co. blev til arrangementet 
Kål Jul, afholdt foran Krudttønden i samarbejde med lokaludvalget. 
Fokus var på lokale, bæredygtige fødevarer og genbrugspynt til ju-
len. 

Guerilla Gardening
Workshop med minihaver, der skal gøre opmærksom på behovet for 
grønne åndehuller i byen. Særligt de små var interesserede i at lave 
og placere minihaver de steder i bydelen, hvor man kunne ønske sig 
mere grønt. 
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Arbejdet i Nordhavns Naturvenner 
Miljøpunktet har engageret sig i arbejdet for en stor naturpark i Nor-
dhavn, bl.a. ved et arrangement i forbindelse med at København var 
vært for C40, hvor borgmestre fra hele verden samledes for at disku-
tere bæredygtige byer.

Borgermøde om Nordhavn Naturpark 
Nordhavns Naturvenner arrangerede et informationsmøde om vi-
sionen for naturparken. Mange var interesserede i at vide mere og 
at deltage i arbejdet for at realisere planerne.

Guidet tur til Amager Ressourcecenter 
Plastik er et “problembarn”, som Østerbroborgerne går meget 
op i. Der er stort fremmøde til de guidede ture til Amager Res-
sourcecenters plastiksorteringsanlæg.

Virksomhedsbesøg hos Donkey Republic
Som et led i undervisningen i FN´s verdensmål, kommer eleverne på 
studiebesøg i lokale, socialøkonomiske virksomheder.

Til kamp mod madspild
På trods af fremskridt i Danmark er madspild fortsat en massiv ud-
fordring for klima og miljø. Gennem ’Fornemmelse for Mad’ under-
viser miljøpunktet fortsat københavnske skolebørn i at undgå mad-
spild, og hvordan det er med til at nå verdensmål nr. 12.

Quiz om årstidens grøntsager 
Små og store fik testet sin viden om kål til Kål-jul ved Krudttønden. 
Og børnene spiste rent faktisk kålen, som blev tilberedt over bål.
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København sorterer
Københavns Kommune har en målsætning om, at 70% af vores af-
fald skal genanvendes i 2024. Miljøpunkt Østerbro støtter op om 
kommunens kampagne i nyhedsbreve og SoMe og vejleder om, 
hvordan vi undgår at ressourcerne bliver til affald.

Østerbroerne elsker låneordninger
Lånecykler, lånehøns og lånemosteri er populære, og bringer miljøpunktet i kontakt med lokale borgere. 

Byttemarked for de små størrelser
Det kræver mellem 1500-3000 liter vand at producere en sparke-
dragt, nyt tøj indeholder ofte skadelige kemikalierester og babyer 
skifter tøjstørrelse 5 gange deres første leveår. Derfor er genbrug af 
især babytøj vejen frem for både miljø, klima og sundhed. Her byttes 
ved Kildevældsparkens legeplads.

Bæredygtig tøjproduktion
Selv om det er mest bæredygtigt, slet ikke at købe nyt tøj, er det 
vigtigt i forhold til arbejdet for FN´s verdensmål, at tøjproduktion 
foregår etisk og med hensyn til miljøet. Her er skoleelever på virk-
somhedsbesøg i butikken Respect Resources.

Dyt-dyt, ska´ vi byt´
Miljøpunkt Østerbro har fokus på et bæredygtigt tøjforbrug, så vær-
difulde ressourcer kan cirkulere og genbruges og vi sammen kan 
sænke vores klimaaftryk. Med elever fra Randersgade Skole blev der 
holdt Nordisk Byttedag ved havnekontoret i Nordhavn.
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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2019 for Miljøpunkt Østerbro.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med fondens fundats, Lov om fonde og visse foreninger samt god
regnskabsskik.

• Der er ikke i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato indtruffet ekstraordinære forhold eller opstået
tab eller tabsrisici af væsentlig betydning for bedømmelsen af fondens indtjening eller finansielle stilling.

• Fondens kapitalberedskab anses for tilstrækkeligt til dækning af fondens fortsatte drift i det kommende
regnskabsår 2020.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede
af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Vi kan efter vores bedste overbevisning bekræfte følgende forhold:

• Samtlige aktiver, der tilhører fonden er indregnet i balancen. Disse er til stede og er forsvarligt værdiansat.

• Vi har vurderet at vi overholder reglerne i persondataloven, samt at vi er informeret om at JVBM Revision
ApS opbevarer vore data i 5 år i henhold til revisorlovgivningen m.m.

• Fondens aktiver er ikke pantsat, behæftet med ejendomsforbehold eller lignende ud over det i årsregnskabet
anførte.

• Samtlige aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser, der påhviler fonden, er forsvarligt opgjort og
indregnet eller oplyst i årsregnskabet.

• Der er ikke verserende eller truende erstatningskrav, retssager, skattesager m.v. ud over de i årsregnskabet
anførte.

• Fonden har tegnet forsikringer i et sådant omfang, at fondens aktiver og hele fonden skønnes rimeligt
forsikringsdækket i skadessituationer.

• At der ikke indtil underskriftstidspunktet er afdækket besvigelser eller formodning om besvigelser mod
fonden.
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Ledelsespåtegning, fortsat

København, den 6. marts 2020

Ledelse:

Sara Jörn
Centerleder

Bestyrelse

Joánnes Jørgen Gaard Mette Mertz Birgitte Hoffman
(formand) (næstformand)

Janne Foghmar Finn Kristiansen Annagrethe Ottovar

Ali Jamili Magdalena Szymanski Jens Peter Mortensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Miljøpunkt Østerbro

Konklusion

Grundlag for konklusion

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vi skal henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet med det særlige formål at opfylde
regnskabsbestemmelserne i fondens fundats. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med fondens fundats samt Lov om fonde og visse foreninger.Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse
om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge
af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på
grundlag af årsregnskabet.

Vi har revideret årsregnskabet for Miljøpunkt Østerbro for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter fondens fundats samt Lov om fonde og visse foreninger.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2019 i overensstemmelse med fondens fundats samt Lov om fonde og visse foreninger.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

København, den 6. marts 2020

JVBM REVSIONS ApS
Godkendte revisoer
CVR.nr. 36 97 29 12

Jens Vadekær
Statsautoriseret revisor mne.nr. 33249

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af fondens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover: 

• Konkluderer vi, om fondens bestyrelse udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke
længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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2019 2018
Note kr. kr.

1 Driftstilskud fra Østerbro Lokaludvalg 706.162 684.700 
2 Andre tilskud 654.500 696.750 

Indtægter i alt 1.360.662 1.381.450

3 Lønudgifter 312.512 313.087
4 Øvrige personaleomkostnigner 7.657 37.205
5 Kontorholdsomkostninger 143.897 162.157
6 Lokaleomkostninger 104.423 107.188
7 Andre omkostninger 10.369 7.432

Publikationer 16.527 17.074
8 Aktiviteter/projekter 767.169 738.605

Renteomkostninger 2.103 227
Omkostninger i alt 1.364.656 1.382.975

Årets disponible resultat -3.994 -1.525

Til disposition
Overført til fri kapital -3.994 -1.525
Overført fra fri kapital
Disponeret -3.994 -1.525

Resultatopgørelse 2019
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2019 2018
Note kr. kr.

Aktiver 

Driftsmateriel og inventar 3.823 7.352 
Materielle anlægsaktiver 3.823 7.352 

Bankindestående 100.000 100.000
Grundkapital i alt 100.000 100.000

Periodeafgrænsningsposter 11.718 25.178
Tilgodehavende tilskud 0 80.000
Depositum 15.150 14.709
Kassebeholdning 506 423
Bankindestående  76.180 34.381
Aktiver til disposition i alt 103.554 154.691

Aktiver i alt 207.377 262.043

Passiver

Saldo den 01.01 100.000 100.000
Overført resultat 0 0
Grundkapital 100.000 100.000

Saldo den 01.01 -38.566 -37.041
Overført fra resultatopgørelse -3.994 -1.525

9 Disponibel kapital -42.560 -38.566

Egenkapital i alt 57.440 61.434

Skyldige lønomkostninger 85.578 107.609
Skyldige omkostninger 64.359 68.000
Periodeafgrænsningsposter 0 25.000
Kortfristet gæld i alt 149.937 200.609

Passiver i alt 207.377 262.043

Balance pr. 31. december 2019
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Noter

2019 2018
kr. kr.

Østerbro Lokaludvalg 706.162 684.700
706.162 684.700

Østerbro Lokaludvalg 542.000 553.600
Københavns Kommune, Østerbro Puljen 0 12.700
Afspændingspædagogernes Aftenskole 16.000 16.000
Østerbro Lokaludvalg 0 0
Udenrigsministeriet, Generation Verdensborger 0 84.450
Gentofte Kommune Natur og Miljø - Madspilds workshop 0 20.000
FSB Boligselskab 1.500 0
Københavns Kommune, Børne- & Ungdomsforvaltning 175.000 75.000
Kulturministeriet - Folkeoplysning 0 0
Danmarks Naturfredningsforening 0 0
MP Indre By - Naturibyen 0 0

-80.000 -145.000
0 80.000

654.500 696.750

Løn 814.615 810.986
85.173 46.651

106.987 136.705
8.523 5.485

0 0
0 -7.740

1.015.299 992.087

-585.711 -430.000
-62.076 -165.000
-55.000 -84.000
312.512 313.087

Løn i alt

Note 1. Tilskud København Kommune

Note 2. Andre tilskud 

Note 3. Løn 

Feriepenge og regulering af feriepengeforpligtigelse

Tilgodehavende tilskud ultimo

Pension 
Sociale omkostninger (barsel, AER mv.)

Lønrefusion 
Kørselsgodtgørelse

Tilgodehavende tilskud primo

Overført til projekter:
Grøn bydel: Oplæg, Workshops, ture, udlån, lånehøns mm 
Madspild
Generation Verdensborger
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Noter, fortsat

2019 2018
kr. kr.

0 24
0 22.125

1.248 2.211
6.409 12.845
7.657 37.205

731 917
11.578 17.437

244 762
667 0

24.748 26.716
2.700 18.703

32.875 32.500
19.745 29.712
23.209 11.657
23.186 20.384
4.214 3.369

143.897 162.157

93.654 86.318
83 0

Alarm 8.419 6.714
2.267 14.156

104.423 107.188

Note 4. Øvrige personaleomkostninger

Fotokopiering, Porto og Fragt
Faglitteratur
IT-udgifter

Kontorartikler
Telefon

Transport
Uddannelse
Fortæring
Øvrige personaleudgifter
Personaleomkostninger i alt  

Note 5. Kontorholdsomkostninger

Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar
Revision 
Bogføring og regnskabsmæssig asststance

Vedligeholdelse

Rengøring

Husleje, inkl. el vand og varme

Abonnementer og kontingenter
Forsikringer (Bestyr., Arbejdsskade & erhvervsforsikring)
Diverse 

Note 6. Lokaleomkostninger
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Noter, fortsat

2019 2018
kr. t.kr.

6.904 6.244
1.758 544
1.707 644

10.369 7.432

638.635 448.641
55.000 88.340
10.428 3.000
63.106 198.624

767.169 738.605

Note 9. Disponibel kapital 
Det påhviler fonden at tilbagebetale ikke-forbrugt tilskud fra Københavns Kommune, såfremt til-
skuddet ikke anvendes senest i året efter regnskabsåret. Indestående i dispositionsfonden anses  
for forbrugt før forbrug af årets tilskud, jfr. tilskudsbestemmelserne fra Københavns Kommune.

Grøn bydel: Oplæg, Workshops, ture, udlån, lånehøns mm 

Barselscafe
Madspild

Note 7. Andre omkostninger
Mødeudgifter
Repræsentation 
Gaver

Note 8. Aktiviteter / projekter

Generation Verdensborger
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Driftsregnskab
2019

kr.

Indtægter
Østerbro Lokaludvalg 706.162 

Omkostninger
Centerledelse 312.512 
Husleje 104.423 
Revisor, bogholder 52.620 
Kontorhold, IT, forsikring, fragt, kurser 125.830 
Nettorenteomkostninger 2.103 
Omkostninger i alt 597.487

Resultat drift 108.675

Projektregnskaber

Indtægter
Østerbro Lokaludvalg - Undervisning Madspil og Verdensborger 185.000 
Østerbro Lokaludvalg  - Borgerrettede miljøaktiviteter 357.000 
Indtægter i alt 542.000 

Omkostninger
Grøn bydel*, 638.635 
Madspild, Fornemmelse for mad 62.076 
Omkostninger i alt 700.711

Resultat -158.711

* Grøn bydel: Oplæg, Workshops, Guidede Ture, Lånehøns , m.v.
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Projektregnskaber, fortsat
2019

kr.

Indtægter madspild, fornemmelse for mad og generation Verdensborger
Gentofte Kommune Natur og Miljø - Madspilds workshop -   
Østerbro Lokaludvalg - Østerbropuljen -   
FSB Boligselskab 1.500 
Københavns Kommune - Teknik- og Miljø 175.000 
Periodisering primo -80.000
Indtægter i alt 96.500

Omkostninger
Madspild, Fornemmelse for mad 1.030 
Generation Verdensborger 55.000
Omkostninger i alt 56.030

Resultat 40.470

Indtægter Barselscafe
Afspændingspædagogernes Aftenskole 16.000 
Indtægter i alt 16.000

Omkostninger
Barselscafe 10.428 
Omkostninger i alt 10.428

Resultat 5.572

Indtægter i alt projekter 654.500 
Omkostninger i alt projekter 767.169 

Resultat projekter -112.669
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Indtægter
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Omkostninger

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Gæld
Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Der er ved opstilling af årsregnskabet anvendt god regnskabsskik og herunder almindeligt anerkendte
principper.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med fondens fundats samt Lov om fonde og visse
foreninger.

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Omkostninger
der vedrører projekter med bevilling i 2020 indregnes som periodeafgrænsningsposter. Fondens udlæg
for omkostninger til projekter indregnes netto som projektomkostning.
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