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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

1.  Åben spørgetid (2022-0200104)
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
Arrangementer foran Hal C

En borger orienterede om generne fra arrangementerne, der holdes 10 gange om året foran Hal C
under overskriften "Kaj, din ven i solen". Hun gav udtryk for, at arrangementerne har vokset sig for
store til stedet og at de drukner omgivelserne i støj. Dertil kommer, at gæsterne til arrangementerne
er fulde og efterlader afføring, opkast, affald mv. på arealer, der hører til beboelse. Arrangementerne
fortsætter mange gange ud over den tilladte tid. Når arrangementerne slutter, fortsætter gæsterne
festen med medbragte lydanlæg. Klager til kommunens støjvagt fører ikke til noget. Hun oplyste, at
der er andre lignende arrangementer i området.

Ulla Bo Skovvart svarede, at hun føler med beboerne i området.

Jens Eskildsen svarede, at man skal blive ved med at klage til Støjvagten, da klagerne registreres.
Antallet af klager kan føre til ændring i tilladelsen til arrangementerne.

Preben Møller Whitt svarede, at politiet skal håndhæve ordensbekendtgørelsen. Man skal derfor
ringe til politiet, så der bliver skabt bevidsthed om problemet.

Asbjørn Kaasgaard svarede, at det kunne være en opgave for kommunens natteværter at holde øje
med arrangementerne.

En repræsentant for Kultur- og Fritidsforvaltningen gav udtryk for, at han vil undersøge forholdene
omkring arrangementerne.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

2.  Referat og godkendelse af dagsordenen (2022-0200113)

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 mødet den 18. maj 2022.
2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for det aktuelle møde.

 

Problemstilling

Lokaludvalget skal drøfte referatet af lokaludvalgsmødet den 27. april 2022. Endvidere skal
lokaludvalget godkende dagsordenen for det aktuelle møde.

Løsning

Referat

Referatet drøftes. Eventuelle rettelser noteres.

Dagsorden

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

 

Økonomi

Intet.

Videre proces

 

Intet.
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Beslutning

1. Lokaludvalget havde ingen bemærkninger til referatet af mødet den 18. maj 2022.
2. Lokaludvalget godkendte dagsordenen for det aktuelle møde.
3. I fortsættelse af behandlingen af dagsordenens punkt 2 "Referat og godkendelse af

dagsordenen" godkendte lokaludvalget indstillingerne i følgende sager:
8. Lokaludvalgets mødeplan for 2023
9. Forretningsorden for Christianshavns Lokaludvalg, 2. behandling
10. Puljeansøgningen "De Udvalgte"
11. Puljeansøgninger, juni 2022
12. Status på lokaludvalgets 2022-pulje, juni 2022
13. Henvendelser til lokaludvalget, juni 2022

Bilag
1. Referat af lokaludvalgets møde den 18. maj 2022 (ikke på papir)
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

3.  De lokale prioriterede indsatser på kultur- og fritidsområdet (2022-0199685)

Christianshavns Lokaludvalg skal tager en mundtlig orientering fra medarbejdere i Kultur- og
Fritidsforvaltningens Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter om de lokale prioriterede indsatsområder
på kultur- og fritidsområdet til efterretning. Desuden skal lokaludvalget drøfte orienteringen i lyset af
resultaterne af en borgerpanelundersøgelse om kultur, fritid og idræt.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg tager en mundtlig orientering fra medarbejdere i Kultur- og
Fritidsforvaltningens Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter om de lokale prioriterede
indsatsområder på kultur- og fritidsområdet til efterretning.

2. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter orienteringen i lyset af resultaterne af
borgerpanelundersøgelsen om kultur, fritid og idræt, som gennemføres i perioden 17.-21. juni
2022.

 

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har indgået samarbejdsaftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen om
lokaludvalg. Se bilaget.

I henhold til samarbejdsaftalen skal chefen for den lokale bydelsenhed give en mundtlig orientering til
lokaludvalget om status og udvikling på kultur- og fritidsområdet i København generelt og om lokale
indsatser inden for den lokale bydelsenhed. Orienteringen skal ske som led i at klæde de
lokaludvalget på til arbejdet med bydelsplanen.

 

Løsning

I Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation hører Christianshavn til Center for Kultur- og
Fritidsaktiviteter - Indre By og Christianshavn. Dog hører Hal C foreløbig til Center for Kultur- og
Fritidsaktiviteter - Amager Øst.

I lokaludvalgets møde orienterer medarbejdere fra Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter mundtligt om
de lokale prioriterede indsatsområder på kultur- og fritidsområdet.
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Arbejdsgruppen Kultur, Skole, Fritid, Børn og Unge har aftalt følgende spørgsmål, som forinden er
sendt til medarbejderne:

Hvad har Københavns Kommunes Biblioteksvæsen af økonomiske og organisatoriske
prioriteringer?
Hvad er status på Christianshavns biblioteks geografiske placering?
Hvordan får Christianshavns bibliotek forbedret sine åbningstider, og et bedre
materialeudvalg?
Kunne det være muligt, at Christianshavns bibliotek indgik et samarbejde med relevante
oplysningsforbund?
Hvordan bliver Hal C serviceret bedre? Det er konstateret at den reelle brugsfrekvens ikke står
mål med de reservationer der er på Hal C. Kunne der være en registrering af brugerne, som
bemandingen i Hal C foretager?
Hvad er status på Nyholm i forhold til fritids/kultur aktiviteter?
Hvilke planer er der for fritids/kultur aktiviteter på Papirøen?

Formanden foreslår, at lokaludvalget tager orienteringen fra Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter til
efterretning.

Borgerpanelundersøgelse

Christianshavns Borgerpanel bliver i perioden 17.-21. juni 2022 spurgt om forskellige forhold vedr.
kultur-, fritid- og idrætsområdet. Lokaludvalget får undersøgelsesresultaterne med mail sidst på
dagen den 21. juni 2022.

Formanden foreslår, at lokaludvalget drøfter orienteringen fra Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter i
lyset af resultaterne af borgerpanelundersøgelsen.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Afhænger af drøftelsen.

Resultatet af borgerpanelundersøgelsen indgår i arbejdet med bydelsplanen for Christianshavn.

Beslutning

1. Lokaludvalget tog en mundtlig orientering fra medarbejdere i Kultur- og Fritidsforvaltningens
Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter om de lokale prioriterede indsatsområder på kultur- og
fritidsområdet til efterretning, Medarbejderne omtalte publikationen "Københavns Biblioteker:
Aktiviteter og nøgletal 2021", der ses her: 
https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/8e2a8989-a377-4b51-bb6e-b51a0bd625d8/9410eb32-2d13-4de8-b021-d1681635a18e-bilag-1_0.pdf
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2. Lokaludvalget drøftede orienteringen i lyset af resultaterne af borgerpanelundersøgelsen om
kultur, fritid og idræt, som blev gennemført i perioden 17.-21. juni 2022. Se resultaterne af
undersøgelsen i bilagsoversigten. 
Der var følgende bemærkninger i drøftelsen:

Der er mulighed for at placere et foreningshus med bibliotek på Papirøen.
Andre steder har man succes med at integrere et bibliotek i et kulturhus.
Bogbestanden på Christianshavns Bibliotek skal ikke skæres ned. Bøgerne skal stå på
biblioteket og ikke på et boghotel.
Oplysningerne fra forvaltningen om Christianshavns Biblioteks fremtid er positive.
Lokaludvalgets borgerpanelundersøgelse bekræfter, at der er behov for et bibliotek på
Christianshavn med bøger.
Christianshavns Bibliotek skal arrangere bogudstillinger, som har aktualitet. Dvs. at
biblioteket skal reagere hurtigt i forhold til det, der er oppe i tiden.
Bibliotekets læsegrupper er vigtige og de skal betjenes af faguddannet personale.
Bibliotekets fagpersonale er en vigtig ressource.
Der skal afsættes penge til bibliotekerne i takt med den demografiske udvikling.
Forvaltningen bør tale med skolerne om den tid i Hal C, der er blok-booket til dem.
Spørgsmålet er, om skolerne har brug for al den tid, de booker.
På Christianshavn mangler der træ-, sy- og keramikværksteder.
Der bør være borgerinddragelse om indretning af vandforeningshuset på Papirøen.
Forvaltningen bør kommunikere til borgerne om kulturtilbud på Refshaleøen.
Forvaltningen bør kommunikere om lokale kulturtilbud via Christianshavns lokale digitale
og trykte medier og via det lokale foreningsliv.

Bilag
1. Samarbejdsaftale mellem Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen om lokaludvalg
(ikke på papir)
2. Nyt bilag: Sammenfatning af borgerpanelundersøgelse om kultur, idræt og fritid, juni 2022
3. Nyt bilag: Resultater af borgerpanelundersøgelse om kultur, idræt og fritid, juni 2022
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

4.  Torvegade (2022-0199691)

Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte, hvad det kan gøre for at fremme projektet Øget
cykelkapacitet på Torvegade .

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter, hvad det kan gøre for at fremme projektet Øget
cykelkapacitet på Torvegade .

Problemstilling

Den 27. maj 2022 offentliggjorde Transportministeriet, at Forligskredsen på Christiansborg bag
infrastrukturaftalen har udmøntet penge til i alt 39 forskellige cykelprojekter landet over.

Se en oversigt over aftalen her:  

https://www.trm.dk/nyheder/2022/der-er-200-millioner-kroner-paa-vej-til-nye-cykelprojekter

 

Forbedring af cykelforhold på Torvegade er blandt projekterne. I bilaget orienteres om projektet, som
pengene fra staten går til. Staten finansierer knap halvdelen af projektet. Københavns Kommune skal
finansiere resten. 

Lokaludvalget behandlede i sit møde den 24. juni 2021 en sag om øget cykelkapacitet i Torvegade.
Se referatet
her: https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Christianshavns%20Lokaludvalg/m%C3%B8de-24062021/referat/punkt-5

Formanden spurgte den 29. maj 2022, om Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt begge alternativer
i projektet Øget cykelkapacitet på Torvegade  til Transportministeriet, jf. orienteringssagen på
Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden den 7. juni 2021, der ses i bilaget. Forvaltningen svarede den
17. juni 2022. Se bilaget.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget drøfter, hvad det kan gøre for at fremme projektet Øget
cykelkapacitet på Torvegade .
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Økonomi

Intet.

Videre proces

Afhænger af drøftelsen.

Beslutning
Til mødet forelå lokaludvalgets brev inkl. bilag af 4. juni 2021 til Teknik- og Miljøudvalget om øget
cykelkapacitet i Torvegade. Se bilagsoversigten.

 

Behandlingen af sagen tog udgangspunkt i et forslag fra Jens Eskildsen til brev om Torvegade. Se
forslaget i bilagsoversigten.

Lokaludvalget godkendte et forslag fra Asbjørn Kaasgaard om, at brevet stiles til teknik- og
miljøborgmesteren med kopi til Teknik- og Miljøudvalget og overborgmesteren.

Lokaludvalget godkendte et forslag fra Marianne Olsen om, at brevet formuleres mere neutralt.

Lokaludvalget godkendte et forslag fra Jens Eskildsen om, at det af brevet skal fremgå, at
lokaludvalget beder teknik- og miljøborgmesteren sætte sagen på Teknik- og Miljøudvalgets
dagsorden.

Lokaludvalget stemte om, hvorvidt det vil bemyndige formanden til at sende ovennævnte brev med
de godkendte forslag:

13 lokaludvalgsmedlemmer stemte for.
4 lokaludvalgsmedlemmer stemte imod.
1 lokaludvalgsmedlem undlod at stemme.

Lokaludvalget havde dermed bemyndiget formanden til at sende ovennævnte brev med de
godkendte forslag.

Bilag
1. Øget cykelkapacitet på Torvegade, foranalyse, 2021
2. Transportministeriet om cykelstiprojekter (uddrag)
3. Svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen om cykelpuljen om forbedrede cykelforhold på Torvegade
4. Nyt bilag: Lokaludvalgets brev 4. juni 2021 til Teknik- og Miljøudvalget om Teknik- og
Miljøforvaltningens notat om øget cykelkapacitet på Torvegade
4.1. - Kortbilag om løsningsforslag 1
4.2. - Kortbilag om løsningsforslag 2
5. Nyt Bilag: Jens Eskildsens forslag til brev
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

5.  Tema for lokal borgersamling i 2023 (2022-0199676)

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte at foreslå Borgerrepræsentationens sekretariat, at
emissionsfri zone omfattende Christianshavn og Middelalderbyen bliver et tema for en lokal
borgersamling i 2023. 

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Christianshavns Lokaludvalg foreslår Borgerrepræsentationens sekretariat, at
emissionsfri zone omfattende Christianshavn og Middelalderbyen bliver et tema for en
lokal borgersamling i 2023. 

Problemstilling

Københavns Kommune ønsker at eksperimentere med nye metoder til københavnerinddragelse.
Som et pilotprojekt har Borgerrepræsentationens sekretariat derfor fået til opgave at nedsætte en
lokal borgersamling i efteråret 2023. 

Tanken er, at den lokale borgersamling afleverer sine anbefalinger ultimo 2023. Afhængig af temaet
for borgersamlingen vil anbefalingerne blive overdraget til videre behandling i det relevante fagudvalg
på rådhuset og/eller Borgerrepræsentationen. De lokaludvalg, der kan være berørt af temaet, vil også
modtage anbefalingerne.

Borgerrepræsentationens sekretariat har bedt hvert lokaludvalg og hvert parti i
Borgerrepræsentationen om hver ét forslag til et tema til behandling i den lokale borgersamling. 

Temaet for borgersamlingen skal være et lokalt perspektiv på udviklingen af København. 

Der er svarfrist den 30. juni 2022.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget svarer Borgerrepræsentationens sekretariat, at lokaludvalget
ønsker, at emissionsfri zone omfattende Christianshavn og Middelalderbyen bliver et tema for en
lokal borgersamling i 2023. 

Diesel- og benzindrevne køretøjer er udelukket fra at køre i en emissionsfri zone, mens el-biler frit
kan anvende gaderne i zonen.
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Den daværende overborgmester og den daværende teknik- og miljøborgmester udtalte sig i 2019
positivt om ideen om en emissionsfri zone i København: 

https://transporttidende.com/artikler/politik-and-jura-c57/emissionsfrie-zoner-i-koebenhavn-p49120

Økonomi

Intet.

Videre proces

Økonomiudvalget træffer endelig beslutning på et møde d. 27. september 2022 om, hvilket tema der
skal behandles i den lokale borgersamling 2023.

Beslutning
Lokaludvalget besluttede at foreslå Borgerrepræsentationens sekretariat, at emissionsfri zone
omfattende Christianshavn og Middelalderbyen bliver et tema for en lokal borgersamling i 2023. 

Bilag
Brev til lokaludvalg vedr. input til borgersamling 2023
Bilag 1. Om borgersamlingen
Bilag 2. Betingelser for udvælgelse af forslag til tema
Bilag 3. Skema til indmeldelse af tema for lokal borgersamling 2023 (ikke på papir)
Bilag 4: Budgetnotatet om pilotprojekter for københavnerinddragelse (ikke på papir)
Bilag 5. Tids- og procesplan for håndtering af pilotprojekter for københavnerinddragelse (ikke på
papir)
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

6.  Orientering fra arbejdsgrupperne mv. (2022-0200146)

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

 Byplan, Trafik og Havn  

 Kultur, Skole, Fritid, Børn og Unge

 Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg

 Miljøgruppen

 INFO/Event-gruppen

Ad hoc-grupper

  Ungdomstilbuddet Brobergsgade 10

  Følgegruppen vedr. Ørkenfortet

  Følgegruppen vedr. Torvegade

  Papirøen/Operaparken-gruppen
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  Nyholm-gruppen

 Stormflodssikringsgruppen

  Lynetteholm-gruppen

Repræsentation i andre fora

 Hal Cs brugergruppe

 Fonden Miljøpunkt Indre By & Christianshavn

 Følgegruppen vedr. Lynetteholm

 By & Havns forum for lokaludvalg

 

Økonomi

Intet.

Videre proces

 

Arbejdsgrupperne mødes med jævne mellemrum.

Beslutning
Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg

Elin Johansson oplyste, at der er forslag om at indrette en sygeplejeklinik i Voldboligerne.

 

Miljøgruppen

Kirsten V. Andersen orienterede om kommende arrangementer, som Miljøpunkt Indre By &
Christianshavn står for.

Hun oplyste, at der på lokaludvalgets tur til biogasanlægget i Hashøj den 5. oktober 2022 vil være
plads til 50 personer.

Lokaludvalget tog orienteringerne fra arbejdsgrupperne mv. til efterretning.
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Bilag
1. Arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havn
2. Arbejdsgruppen Kultur, Skole, Fritid, Børn og Unge
3. Miljøgruppen
4. Lynetteholm-gruppen
4.1. Lynetteholm-gruppen - bilag (ikke på papir)
5. Arbejdsgruppe om besøg af teknik- og miljøborgmesteren
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

7.  B-sag: Høringssvar om kommunens Budget for 2023 (2022-0199661)

Christianshavns Lokaludvalg skal godkende, at ønskelisten til kommunens budget for 2023, som
lokaludvalget vedtog i mødet den 30. marts 2022, udgør høringssvaret til Økonomiforvaltningen om
kommunens budget for 2023.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at lokaludvalgets ønskeliste til kommunens
budget for 2023, som lokaludvalget vedtog den 30. marts 2022, udgør høringssvaret til
Økonomiforvaltningen om kommunens budget for 2023.

 

Problemstilling

Lokaludvalgene er blandt høringsparterne vedr. Økonomiforvaltningens forslag til det kommende års
budget.

Økonomiforvaltningen har oplyst, at der i år er to høringsrunder for høringsparterne; en høringsrunde
i juni og en høringsrunde i august. 

Formålet med den ekstra høringsrunde i juni er, at Borgerrepræsentationens medlemmer tidligere i
processen kan modtage høringsparternes ønsker og bemærkninger til budgetforslaget. 

Begge høringsrunder er med en kort høringsfrist på 15-18 dage inkl. weekender, idet de to
høringsrunder er styret af, hvornår Økonomiudvalget modtager materiale/indstillinger til årets budget,
og i forhold til at Borgerrepræsentationens medlemmer kan modtage høringssvarene, så svarene kan
indgå i partiernes drøftelse af årets budget.

Høringsperioden i forbindelse med 1. høringsrunde er den 9.-24. juni 2023. Her kan høringsparterne
sende budgetønsker og bemærkninger til budget 2023.

I forbindelse med 2. høringsrunde den 18. august-5. september 2022 kan høringsparterne sende
eventuelle yderligere budgetønsker og bemærkninger til budgettet.

Høringsmaterialet til 1. høringsrunde er omfattende. Det kan tilgås her:
 https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8de-14062022/referat/punkt-2
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Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalgets ønskeliste for Budget 2023 udgør lokaludvalgets høringssvar
til Økonomiforvaltningen. Ønskelisten blev vedtaget i lokaludvalgets møde den 30. marts 2022. Se
bilaget.

Økonomi

Intet.

Videre proces

I mødet den 31. august 2022 skal lokaludvalget beslutte et 2. runde-svar til Økonomiforvaltningen om
Budget 2023.

Beslutning
Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Kirsten V. Andersen om, at punkt 7 under "Teknik- og
Miljøudvalget" ændres til "Flåder i Stadsgraven til ynglefugle jf. udviklingsplanen for Christianshavns
Vold".

 

Lokaludvalget godkendte, at lokaludvalgets ønskeliste til kommunens budget for 2023, som
lokaludvalget vedtog den 30. marts 2022, udgør høringssvaret til Økonomiforvaltningen om
kommunens budget for 2023, idet punkt 7 under "Teknik- og Miljøudvalget" ændres til "Flåder i
Stadsgraven til ynglefugle jf. udviklingsplanen for Christianshavns Vold".

Bilag
Christianshavns Lokaludvalg om Budget 23 og Overførselssagen
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

8.  B-sag: Lokaludvalgets mødeplan for 2023 (2022-0187714)

Christianshavns Lokaludvalg skal godkende mødeplanen for 2023.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender planen for lokaludvalgets møder i 2023, der fremgår
af løsningsafsnittet.

Problemstilling

Lokaludvalget skal have en mødeplan for det kommende år. Der skal holdes ét møde i hver måned;
dog ikke i juli måned.

Løsning

Christianshavns Lokaludvalg har hidtil holdt møde den sidste onsdag i hver måned, mens Indre By
Lokaludvalg har holdt møde den anden torsdag i hver måned. Denne kadence fungerer godt for
sekretariatet og ønskes fortsat i 2023 med følgende undtagelser:

Mødet i maj 2023 holdes den næstsidste onsdag i måneden, da mange formentlig holder fri i
perioden 27. maj-5. juni 2023. Mandag den 29. maj er det 2. pinsedag. Mandag den 5. juni er
det grundlovsdag.
Mødet i juni 2023 holdes den næstsidste onsdag i måneden, da mange formentlig er på
sommerferie den sidste onsdag i måneden.
Mødet i december 2023 holdes den anden onsdag i måneden, da den sidste og næstsidste
onsdag i måneden ligger hhv. i juleferien og tæt på juleaften.

Mødeplan 2023

25. januar
22. februar
29. marts
26. april
24. maj
21. juni
30. august
27. september
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25. oktober
29. november
13. december  

Møderne holdes i Christianshavns Beboerhus kl. 18.30 21.30.

Økonomi

Udgifterne til lokaludvalgsmøderne betales af sekretariatets budget. Ud over lokaleleje betales der for
forplejning.

Videre proces

Når lokaludvalget har besluttet mødeplanen, vil den blive offentliggjort på lokaludvalgets hjemmeside
og i lokaludvalgets nyhedsbrev. 

Beslutning

1. Lokaludvalget godkendte planen for lokaludvalgets møder i 2023, der fremgår af
løsningsafsnittet.

Bilag
Kalender 2023
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

9.  B-sag: Forretningsorden for Christianshavns Lokaludvalg, 2. behandling (2022-0104209)

Christianshavns Lokaludvalg skal godkende sin forretningsorden.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender forretningsordenen dateret juni 2022, der ses i
bilaget. 

Problemstilling

Lokaludvalget skal have en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen sikrer, at arbejdet i
lokaludvalget forløber på en hensigtsmæssig måde.

Lokaludvalgets beslutning den 27. april 2022

I mødet den 27. april 2022 besluttede lokaludvalget, at det af forretningsordenen skal fremgå,

at lokaludvalget har en 2. næstformand
at lokaludvalgets forretningsudvalg består af formand, næstformand og 2. næstformand
at ved personvalg skal afstemninger være skriftlige og offentlige.

Løsning

Lokaludvalget skal godkende sin forretningsorden i to møder. Forretningsordenen blev godkendt den
27. april 2022 og indstilles hermed til godkendelse igen. Se forretningsorden, dateret juni 2022, i
bilaget, hvor beslutningerne den 27. april 2022 er skrevet ind.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til forretningsordenen, dateret juni 2022.

Beslutning
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1. Lokaludvalget godkendte forretningsordenen dateret juni 2022, der ses i bilaget. 

Bilag
Forretningsorden, juni 2022
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

10.  B-sag: Puljeansøgningen "De Udvalgte" (2022-0197519)

Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til en ansøgning om støtte. Sagen blev udsat på
lokaludvalgets møde den 18. maj 2022.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. At Christianshavns Lokaludvalg giver en fotograf tilsagn om 10.000 kr. af lokaludvalgets
2022-pulje til udgivelse af bogen "De udvalgte" i efteråret 2022 med hendes bedste
billeder, hvoraf mange er taget på Christianshavn.

Problemstilling

I mødet den 18. maj 2022 udsatte lokaludvalget behandlingen af ansøgningen fra en fotograf om
50.000 kr. af lokaludvalgets 2022-pulje til udgivelse af bogen "De udvalgte" med henblik på at få
yderligere oplysninger om indholdet i bogen.

Supplerende oplysninger

Ansøger har oplyst, at der i bogen er 

- 56 billeder fra Christianshavn

- 12 portrætter med direkte tilknytning til Christianshavn.

I alt vil der være ca.100 billeder i bogen.

 

Fotografierne falder i to kategorier:

Christianshavn: Ansøger har siden slutningen af 60erne/starten af 70erne været en integreret
del af det kunstneriske miljø på Christianshavn, som nogle har kaldt et "moderne Skagen" . Hun
har først og sidst levet op og ned ad 70ernes (og måske danmarkshistoriens) største
rockgruppe, Gasolin', der som bekendte havde base på Havnen i Sekseren i Dronningensgade.
Der vil dog også være portrætfotos af en lang række andre kunstnere og kulturpersonligheder
med tilknytning til Christianshavn.

Side 21



Christiania: Ansøger har som nabo til Christiania haft mulighed for at følge og fotografisk
dokumentere livet i Fristaden og dens udvikling helt tilbage fra de første år og frem til i dag. Et
vigtigt stykke dansk samfunds- og kulturhistorie gennem et halvt århundrede.

På den måde vil fotos og ledsagende tekster bidrage til at sætte Christianshavn på det kulturelle
danmarkskort, og bogen vil være et væsentligt supplement til fortællingen om Christianshavn.

 

Løsning

De udvalgte - en bogudgivelse

En fotograf søger om 50.000 kr. af lokaludvalgets 2022-pulje til udgivelse af bogen "De udvalgte" i
efteråret 2022 med hendes bedste billeder, hvoraf mange er taget på Christianshavn. Ansøgeren har
været en del af det kreative miljø på Christianshavn siden 70erne og 80erne, hvor Gasolin  og mange
andre kunstnere var med til at gøre Havnen  til et nyt Skagen. Hun vil med bogen samle op på sit liv
og sit værk og dermed ikke mindst på livet på Christianshavn gennem et halvt århundrede. Hendes
bedste billeder vil være et væsentligt bidrag til tidsbilledet af Christianshavn, mennesker og steder, i
en omskiftelig periode.

Bogen vil være på 300 sider. Udsalgsprisen vil være 349 kr. inkl. moms. Ansøgeren regner med et
oplag på 800 bøger. Udgiftsbudgettet er på 268.000 kr.

Støtten fra lokaludvalget vil blive brugt til redaktionel bearbejdning, grafisk bearbejdning,
korrekturlæsning, tryk og indbinding og marketing.

Sekretariatets bemærkninger

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

Arbejdsgruppens anbefaling

Arbejdsgruppen anbefaler 10.000 kr. Begrundelse for ikke at støtte med det ansøgte beløb: Ønsker
at sprede puljemidlerne ud på forskellige aktiviteter.

Formandens indstilling

At Christianshavns Lokaludvalg giver en fotograf tilsagn om 10.000 kr. af lokaludvalgets 2022-pulje til
udgivelse af bogen "De udvalgte" i efteråret 2022 med hendes bedste billeder, hvoraf mange er taget
på Christianshavn.

Økonomi

Lokaludvalget har afsat en ramme på 197.105 kr. af 2022-puljen til puljeansøgninger. Foreløbig har
lokaludvalget disponeret for 101.833 kr. af rammen. Hvis lokaludvalget følger indstillingen, vil der
være disponeret for yderligere 10.000 kr. af rammen.
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Videre proces

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

Beslutning

1. Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give en fotograf tilsagn om 10.000 kr. af
lokaludvalgets 2022-pulje til udgivelse af bogen "De udvalgte" i efteråret 2022.
Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb på 50.000 kr., fordi det ønsker at
sprede sine puljemidler ud på forskellige aktiviteter.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

11.  B-sag: Puljeansøgninger, juni 2022 (2022-0175949)

Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til fire puljeansøgninger.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. At Christianshavns Lokaludvalg giver Sofiegårdens Kollegium tilsagn om 10.000 kr. af
2022-puljen til en fejring af stedets 50-års fødselsdag den 27. august 2022. Lokaludvalget
støtter ikke med det ansøgte beløb på 30.500 kr., fordi det ønsker at sprede sine
puljemidler ud på forskellige aktiviteter.

2. At Christianshavns Lokaludvalg giver Sofiegårdens Kollegium tilsagn om 11.500 kr. af
2022-puljen til lydproduktion og materiale til podwalk på Sofiegårdens Kollegium i
forbindelse med kollegiets 50-års fødselsdag i august 2022.

3. At Christianshavns Lokaludvalg giver afslag til en borger på en ansøgning om 38.000 kr.
af 2022-puljen til  afholdelse af "Klap Skyerne" - Kulturdag på Midtdyssen den 27. august
2022.  Afslaget begrundes med, at arrangementet afholdes i ansøgers egen have, hvilket
signalerer, at arrangementet ikke er offentligt tilgængeligt. Lokaludvalget ønsker derfor
at prioritere sine puljemidler til andre aktiviteter.

4. At Christianshavns Lokaludvalg giver afslag til Loppen Christiania på en ansøgning
om 30.000 kr. eller mere af 2022-puljen til produktionsomkostninger og frivilligpleje i
forbindelse med afvikling af Frigjort Festival den 12. og 13. august 2022. Afslaget
begrundes med, at lokaludvalget ønsker at prioritere sine puljemidler til andre aktiviteter.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget fire puljeansøgninger.

På formandens vegne har sekretariatet afvist en af puljeansøgningerne administrativt med den
begrundelse, at ansøgeren ikke er fra Christianshavns Lokaludvalgs område; dette jf. lokaludvalgets
retningslinjer for støtte.

 

Løsning
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1. Sofiegårdens 50-års fødselsdag

Sofiegårdens Kollegium ansøger om 30.500 kr. af 2022-puljen til en fejring af stedets 50-års
fødselsdag den 27. august 2022, kl. 13-18.

Pengene skal bruges til honorarer til optrædende på dagen, leje af flytbar scene og service samt print
af plakat og billeder til udstilling og markedsføring.

Formålet med arrangementet er at afholde en fest, der fejrer både Sofiegården og lokalområdet.
Håbet er, at 200 personer vil besøge fødselaren på dagen.

Ansøger bidrager selv med 10.000 kr. til øvrige budgetposter i forbindelse med fødselsdagsfejringen.
Arrangementet er gratis for alle.

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet ser intet til hinder for, at lokaludvalget støtter aktiviteten.

Arbejdsgruppens anbefaling

Arbejdsgruppen anbefaler at støtte aktiviteten med 10.000 kr. Begrundelse for ikke at støtte med det
ansøgte beløb: Ønsker at sprede puljemidlerne ud på forskellige aktiviteter.

Formandens indstilling

At Christianshavns Lokaludvalg giver Sofiegårdens Kollegium tilsagn om 10.000 kr. af 2022-puljen til
en fejring af stedets 50-års fødselsdag den 27. august 2022. Lokaludvalget støtter ikke med det
ansøgte beløb på 30.500 kr., fordi det ønsker at sprede sine puljemidler ud på forskellige aktiviteter.

 

2. Lydproduktion og materiale til podwalk på Sofiegårdens Kollegie i forbindelse med
Sofiegårdens 50-års fødselsdag

Sofiegårdens Kollegium søger om 11.500 kr. af 2022-puljen til lydproduktion og materiale til podwalk
på Sofiegårdens Kollegium i forbindelse med kollegiets 50-års fødselsdag i august 2022. Der vil blive
produceret 10-15 korte podcasts om slumstormerne på Sofiegården.

Lydproduktionen skal både anvendes under selve jubilæet i august, men vil også være et
selvstændigt kulturprojekt, som skal være tilgængeligt for lokale beboere i fremtiden, når musik mm.
er clearet.

Støtten fra lokaludvalget skal bruges til clearing af musikstykker gennem Copydan og Koda, samt til
clearing af copyrights af fotos og arkivmateriale om bl.a. Stormen på Sofiegården. Støtten skal
desuden bruges til produktion af infoskilte, som skal hænges op på og uden for Sofiegårdens
Kollegie, så lokale kan tage del i lydoplevelsen i det autentiske miljø via en form for podwalk. 
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Formålet med podcast og podwalk er blandt andet at engagere christianshavnerne i deres egen
lokalhistorie og motivere dem til at indgå i dialoger og tage del i fællesskaber i nærmiljøet i og uden
for Sofiegården.

Ansøger har i forvejen modtaget støtte til øvrige udgifter i forbindelse med realisering af projektet fra
Sofiegårdens Kollegium. Det er gratis at deltage i podwalken, og ligeledes undervejs/efterfølgende
lytte til podcasten.

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet ser intet til hinder for, at lokaludvalget støtter aktiviteten.

Arbejdsgruppens anbefaling

Arbejdsgruppen anbefaler at bevillige det ansøgte beløb; 11.500 kr.

Formandens indstilling

At Christianshavns Lokaludvalg giver Sofiegårdens Kollegium tilsagn om 11.500 kr. af 2022-puljen til
lydproduktion og materiale til podwalk på Sofiegårdens Kollegium i forbindelse med kollegiets 50-års
fødselsdag i august 2022.

3. "Klap Skyerne" - Kulturdag på Midtdyssen

En borger søger om 38.000 kr. af 2022-puljen til  af "Klap Skyerne" - Kulturdag på Midtdyssen den
27. august 2022. 

Formålet med arrangementet er at give publikum mulighed for at opleve teater og musik på en ny
måde i ansøgers egen have. Det er ansøgers håb, at arrangementet vil være årligt tilbagevendende.
Der er gratis entré til haven, hvor der vil være børneaktiviteter og fællesspisning. Teater- og
koncertdelen kan opleves mod entré på af arrangør anslået 75 kr. pr. person.

Målgruppen er christianittere og christianshavnere i alle aldre, og arrangør forventer, at cirka 150
personer kan deltage i arrangementet.

Støtten fra lokaludvalget skal bruges til honorering af optrædende, leje af lyd og lys samt transport
Udgiftsbudgettet er på 38.000 kr.

Ansøger kalkulerer i sit budget med indtægter fra salg af drikkevarer (2.000 kr.) og entré (5.625 kr.)
og oplyser endvidere, at honorarbudgettet er betinget af, at han lykkedes med at engagere ensemble
fra det Kongelige Teater.

Sekretariatets bemærkninger

Det fremgår af lokaludvalgets retningslinjer, at aktiviteter, hvor der er entreindtægter, kan modtage
støtte. Dog vurderes støtten i relation til entreens størrelse.

Side 26



Med den bemærkning ser sekretariatet intet til hinder for, at lokaludvalget støtter kulturdagen med en
underskudsgaranti.

Arbejdsgruppens anbefaling

Arbejdsgruppen anbefaler et afslag. Begrundelse: Arrangement afholdes i en Privat have , og
signalerer hermed ikke at være et offentligt tilgængeligt arrangement.

Arbejdsgruppen ønsker derfor at prioritere puljemidlerne til andre aktiviteter.

Formandens indstilling

At Christianshavns Lokaludvalg giver afslag til en borger på en ansøgning om 38.000 kr. af
2022-puljen til  afholdelse af "Klap Skyerne" - Kulturdag på Midtdyssen den 27. august 2022. 
Afslaget begrundes med, at arrangementet afholdes i ansøgers egen have, hvilket signalerer, at
arrangementet ikke er offentligt tilgængeligt. Lokaludvalget ønsker derfor at prioritere sine puljemidler
til andre aktiviteter.

4. Frigjort Festival

Loppen Christiania søger om 30.000 kr. eller mere, hvis muligt, af 2022-puljen til
produktionsomkostninger og frivilligpleje i forbindelse med afvikling af Frigjort Festival den 12. og 13.
august 2022.

Frigjort Festival finder sted på udendørs på Prærien og indendørs på LOPPEN. Ansøger beskriver
arrangementet som en mangfoldig festival, der lægger vægt på inklusion, og hvor fællesskaber kan
opstå og blomstre i samspillet mellem kunst og musik. Programmet består både af gratis koncerter
og festival på prærien, og af betalingskoncerter på Loppen, foruden fotoudstilling og lyskunst.
Festivalen engagerer 50 frivillige, hvoraf størstedelen bor på Christianshavn. Festivalen har været
afholdt årligt siden 2019.

Formålet med festivalen er, ud over at præsentere koncerter og øvrige kulturoplevelser, at sætte
fokus på ligestilling og mangfoldighed i bred forstand.

Ansøger forventer omkring 500 betalende deltagere og 1.000 deltagere ved de gratis koncerter,
fordelt på to dage.

Festivalens udgiftsbudget budget er på 535.000 kr.. Der er i alt (ekskl. ansøgningen til lokaludvalget)
søgt om 320.000 kr. i  støtte. Der regnes med entréindtægter på 160.000 kr. og indtægter for salg af
mad og drikke på 75.000 kr. 

Sekretariatets bemærkninger

Det fremgår af lokaludvalgets retningslinjer, at aktiviteter, hvor der er entreindtægter, kan modtage
støtte. Dog vurderes støtten i relation til entreens størrelse.

Med de bemærkninger ser sekretariatet intet til hinder for, at lokaludvalget støtter festivalen med en
underskudsgaranti.
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Arbejdsgruppens anbefaling

Arbejdsgruppen anbefaler et afslag. Begrundelse: Arbejdsgruppen ønsker at prioritere puljemidlerne
til andre aktiviteter.

Formandens indstilling

At Christianshavns Lokaludvalg giver afslag til Loppen Christiania på en ansøgning om 30.000
kr. eller mere af 2022-puljen til produktionsomkostninger og frivilligpleje i forbindelse med afvikling af
Frigjort Festival den 12. og 13. august 2022. Afslaget begrundes med, at lokaludvalget ønsker at
prioritere sine puljemidler til andre aktiviteter.

 

Økonomi

Lokaludvalget har afsat en ramme på 197.105 kr. af 2022-puljen til puljeansøgninger. Foreløbig har
lokaludvalget disponeret for 101.833 kr. af rammen. Hvis lokaludvalget følger indstillingerne, vil der
være disponeret for yderligere 21.500 kr. af rammen.

Videre proces

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

Beslutning

1. Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give Sofiegårdens Kollegium tilsagn om
10.000 kr. af 2022-puljen til en fejring af stedets 50-års fødselsdag den 27. august 2022.
Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb på 30.500 kr., fordi det ønsker
at sprede sine puljemidler ud på forskellige aktiviteter.

2. Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give Sofiegårdens Kollegium tilsagn om
11.500 kr. af 2022-puljen til lydproduktion og materiale til podwalk på Sofiegårdens
Kollegium i forbindelse med kollegiets 50-års fødselsdag i august 2022.

3. Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give afslag til en borger på en ansøgning om
38.000 kr. af 2022-puljen til  afholdelse af "Klap Skyerne" - Kulturdag på Midtdyssen den
27. august 2022.  Afslaget begrundes med, at arrangementet afholdes i ansøgers egen
have, hvilket signalerer, at arrangementet ikke er offentligt tilgængeligt. Lokaludvalget
ønsker derfor at prioritere sine puljemidler til andre aktiviteter.

4. Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give afslag til Loppen Christiania på en
ansøgning om 30.000 kr. eller mere af 2022-puljen til produktionsomkostninger og
frivilligpleje i forbindelse med afvikling af Frigjort Festival den 12. og 13. august 2022.
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Afslaget begrundes med, at lokaludvalget ønsker at prioritere sine puljemidler til andre
aktiviteter.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

12.  B-sag: Status på lokaludvalgets 2022-pulje, juni 2022 (2022-0200076)

Christianshavns Lokaludvalg skal tage en status på sin 2022-pulje til efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg tager status på sin 2022-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 2022-pulje til efterretning. Se
bilaget.

Udgifter i forbindelse med lokaludvalgets borgerdialog om bydelsplanen vil blive afholdt af puljen
"Borgerdialogaktiviteter."

Økonomi

Se bilaget.

Videre proces

 

Lokaludvalget arbejder videre i henhold til sit budget.

Beslutning

1. Lokaludvalget tog status på sin 2022-pulje til efterretning.
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Bilag
Økonomioversigt
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

13.  B-sag: Henvendelser til lokaludvalget, juni 2022 (2022-0196759)

Christianshavns Lokaludvalg skal tage håndteringen 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

Borgere har henvendt sig til lokaludvalget.

Løsning

1. Reduktion af trafiklarm fra Amager Boulevard og Ved Stadsgraven

Jf. punkt 14 på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 18. maj 2022 spurgte en borger med mail
den 9. maj 2022, om der nogensinde er blevet kigget på, om det er muligt at reducere trafiklarmen fra
Amager Boulevard og Ved Stadsgraven, så det skønne rekreative område på volden kan blive lidt
mere fredeligt. Borgeren foreslår, at det enten sker ved at etablere en beplantet jordvold eller et
beplantet  hegn, som det ses visse steder langs motorveje.

Sekretariatet bad Teknik- og Miljøforvaltningen svare. Forvaltningen svarede den 25. maj 2022
(uddrag fra svaret):

"...Teknik- og Miljøforvaltningen anvender sjældent afskærmning i byen, medmindre der er behov for
det i forbindelse med nybyggeri af boliger. Støjdæmpningen er mest effektiv lige bagved skærmen,
og effekten falder jo længere man kommer fra skærmen, da støjen falder ned  længere væk. Det
giver derfor ikke nødvendigvis det ønskede resultat at opsætte en skærm ud til et grønt område."

 

2. Svineri  på Christianshavns Torv

Jf. punkt 14 på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 18. maj 2022 orienterede en gruppe
borgere den 8. maj 2022 lokaludvalget om, at en loppemarkedssælger på Christianshavns Torv
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opbevarer sine ting bag cykelstativerne op af SuperBrugsens facade, hvilket der uden held er klaget
til politiet og kommunen over.

På den baggrund spurgte sekretariatet Teknik- og Miljøforvaltningen om, hvorvidt vedkommende har
en tilladelse til at sælge varer på Christianshavns Torv; i givet fald på hvilke vilkår.

Teknik- og Miljøforvaltningen svarede den 23. maj 2022, at forvaltningen ikke har givet tilladelse til
den pågældende loppemarkedssælger til at sælge varer på Christianshavns Torv, samt at
forvaltningen har været i kontakt med politiet, og at de opmagasinerede varer er blevet fjernet i
weekenden i uge 20.

 

3. Neighbourhood Boutique

I en mail den 24. maj 2022 foreslog Neighborhood Boutique sekretariatet et samarbejde mellem
Neighborhood Boutique og lokaludvalget, og foreslog et møde om det. Anledningen var, at
Neighborhood Boutique snart åbner for tilmelding af butikker i bydelen til deres
markedsføringsplatform https://neighborhood.boutique/christianshavn.

I mailen skrev Neighborhood Boutique, at de har til opgave hjælpe (typisk mindre) erhvervsdrivende i
udvalgte lokalområder, med at vise, hvad både butikker, restauranter, cafeer, etc. hver især har at
byde på, men også, hvad hele området (heraf Neighborhood) som et Økosystem har at tilbyde både
lokal (Buy Local) og turister.  

Sekretariatet tog den 31. maj 2022 imod invitationen til møde, men gjorde samtidig opmærksom på,
at i og med Neighbourhood Boutique er et firma, er udgangspunktet for et samarbejde, at
lokaludvalget ikke må støtte deres forretning, fordi lokaludvalget skal følge reglerne for en kommune.

Mødet er endnu ikke holdt.

 

4. Wilders Plads

Med mail den 31. maj 2022 spurgte en borger, om lokaludvalget støtter nedrivningen af de lave
bygninger på Wilders Plads. I givet fald ønskede han oplysning om beslutningsgrundlaget og i det
hele taget om beslutningsprocessen.

Formanden svarede ham den 10. juni 2022. Se svaret i bilaget.

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. Svar til borger om Wilders Plads
2. Høringssvar fra lokaludvalget om Wilders Plads, februar 2022
3. Indledende høring vedrørende lokalplanforslag Wilders Plads
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

14.  Meddelelser (2022-0200164)

Beslutning
Grønlandske Handels Plads

Henrik Vilsbøll orienterede om lokaludvalgets møde den 7. juni 2022 med Teknik- og
Miljøforvaltningen om en plan for indretningen af cykelsti, cykelparkering og sti for fodgængere på
Grønlandske Handels Plads nedenfor Inderhavnsbroen.

 

Aktuelle lokalplaner mv.

Asbjørn Kaasgaard orienterede om lokaludvalgets møde den 14. juni 2022 med Teknik- og
Miljøforvaltningen om aktuelle lokalplaner mv. 

 

Cykeltur med overborgmesteren

Asbjørn Kaasgaard og Lars Josephsen orienterede om lokaludvalgets cykeltur den 20. juni 2022 med
overborgmesteren, hvor der bl.a. blev talt om  stormflodssikring.

 

Sorteringspunkter

Asbjørn Kaasgaard oplyste, at Teknik- og Miljøforvaltningen kommer til lokaludvalgets møde den 31.
august 2022 og orienterer om forslag til placering af sorteringspunkter. Forvaltningen vil holde
borgermøde om det den 1. september. Forvaltningen kommer formentlig også til
Christianshavnerdagen den 4. september 2022 og fortæller om sorteringspunkter.

 

Havnens Pris 2022

Asbjørn Kaasgaard oplyste, at den 22. august 2022 er der frist for at komme med forslag til, hvem
der skal have Havnens Pris 2022.

 

Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen
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Elin Johansson oplyste, at Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen kommer i offentlig høring på
Bliv Hørt-portalen med svarfrist den 26. september 2022.

Sundhedsgruppe under Miljøpunkt Indre By & Christianshavn

Lis Schertiger Nielsen orienterede om det første møde i Sundhedsgruppen under Miljøpunkt Indre By
& Christianshavn, der fandt sted den 21. juni 2022. Gruppen fokuserede især på støj, men drøftede
også idræt i det offentlige rum.

Kanalrundfarterne

Tine Ehlert oplyste, at Strømma ikke længere orienterer deres gæster med højtalere på strækningen
mellem Trangraven og Snorrebroen. Strømma bør takkes for initiativet.  

 

Bydelsplan

Asbjørn Kaasgaard oplyste, at lokaludvalgets bydelsplangruppe har møde den 29. juni 2022.
Gruppen skal tale om borgerpanelundersøgelse og aftale en møderække.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

15.  Eventuelt (2022-0200170)

Beslutning
Asbjørn Kaasgaard ønskede alle en god sommer.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

Om Christianshavns Lokaludvalgs møde den 22. juni 2022
Mødet startede kl. 18.30 og sluttede kl. 21.05.

 

Om dagsordenen

Dagsordenen blev behandlet i denne rækkefølge:

1. Åben spørgetid
2. Referat og godkendelse af dagsordenen
8. Lokaludvalgets mødeplan for 2023
9. Forretningsorden for Christianshavns Lokaludvalg, 2. behandling
10. Puljeansøgningen "De Udvalgte"
11. Puljeansøgninger, juni 2022
12. Status på lokaludvalgets 2022-pulje, juni 2022
13. Henvendelser til lokaludvalget, juni 2022
3. De lokale prioriterede indsatser på kultur- og fritidsområdet
4. Torvegade
5. Tema for lokal borgersamling i 2023
6. Orientering fra arbejdsgrupperne mv.
7. Høringssvar om kommunens Budget for 2023
14. Meddelelser
15. Eventuelt

 

Mødedeltagere

Asbjørn Kaasgaard Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv

Hulda Mader Fristaden Christiania

Jane Lytthans Christianshavns Lokalråd

Kirsten V. Andersen Foreningen Sofiebadet

Lars Josephsen Ejerforeningen Panterens Bastion

Preben Møller Whitt Ejerforeningen Krøyers Plads

Ulla Bo Skovvart Bo-Vita, afdeling 19

Claus Bendixen S/K Lynetten

Marianne Olsen Christianshavns Biblioteks brugergruppe

Gert Vincent Det Radikale Venstre
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Elin Johansson Det Konservative Folkeparti

Henrik Vilsbøll Socialistisk Folkeparti

Bent Christoffersen Venstre

Lis Schertiger Nielsen Enhedslisten

Hamid El Mousti Alternativet

Jens Eskildsen Ejerforeningen Elefantens Gård

Tine Ehlert Christianshavns Bådelaug

John Poulsen Kommunistisk Parti i Danmark

 

Fraværende med afbud

Povl Koch. I stedet deltog Jens Eskildsen, der er 1. suppleant i interessegruppen "Bolig miljø og
erhverv".

Henning Nielsen og 1. suppleanten i interessegruppen "Børn, unge, idræt, kultur og fritid". I stedet
deltog Tine Ehlert, der er 2. suppleant i interessegruppen.

Katinka Haxthausen, og 1. suppleanten i interessegruppen "Børn, unge, idræt, kultur og fritid". I
stedet deltog John Poulsen, der er 3. suppleant i interessegruppen.

Poul Brorson, Jette Philipsen og Frode Neergaard. De er alle i interessegruppen Ældre, sundhed,
social og integrationsområdet , som ikke har suppleanter.

Erik Rasmussen og hans suppleanter.

Anders Toft Hansen. Han har ingen suppleant.

 

Fraværende i mødet

Hamid El Mousti forlod mødet kl. 20.30 efter behandlingen af dagsordenens punkt 4.

 

Næste møde

Næste møde i Christianshavns Lokaludvalg holdes den 31. august 2022 kl. 18.30 i Beboerhuset,
Dronningensgade 34.
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