
 

Formanden for lokaludvalget har med opbakning fra et enigt 
Forretningsudvalg den 16. april besluttet, at der afsættes 8.800 
kr. til køb af rettigheder til tegninger af dyr, der findes på 
Tippen.  

Kongens Enghave Lokaludvalg besluttede i lokaludvalgsmødet 
den 27. februar 2020 at lave nye foldere om Tippen. I dette 
møde er der desuden et projekt om plancher til Tippen til 
beslutning. I begge projekter vil BMU gerne bruge tegninger af 
dyr og planter på Tippen tegnet af Carl Christian Tofte. Disse 
har været brugt i tidligere foldere og plancher, men da 
lokaludvalget ikke har været afsender på disse, har vi ikke 
kontrakt på rettighederne. 

Sekretariatet har indhentet et tilbud på erhvervelse af 
rettigheder til de 11 tegninger af dyr, planter og kort over 
Tippen (se eksempler i bilag). I tilbuddet er der ingen 
tidsbegrænsning for brug af tegningerne, men tegningerne skal 
bruges når Kongens Enghave Lokaludvalg er afsender samt til 
lokaludvalgets projekter i regi af Tippen Syder. Partnerne i 
Tippen Syder kan dermed ikke selvstændigt bruge tegningerne. 

Der er ikke tale om eksklusive rettigheder. Tegneren 
bibeholder samtlige rettigheder til det materiale, tilbuddet 
omfatter, men lokaludvalget har rettigheder til at benytte 
tegningerne. Sekretariatet udarbejder en kontrakt med 
tegneren, hvor alle vilkår er beskrevet.  

Formanden besluttede samtidig med tilslutning fra et enigt 
forretningsudvalg, at der afsættes 360 kr. til tryk af otte 
plancher om Tippen, hvor ovenstående tegninger anvendes. 

https://www.kk.dk/lokaludvalg


Det samlede beløb på 9.160 kr. tages fra lokaludvalgets pulje 
til Borgerinddragelse. 

Beslutningerne er truffet i medfør af Regulativ for lokaludvalg 
§ 19, stk. 3, hvorefter Formanden på lokaludvalgets vegne kan 
afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver 
anledning til tvivl. 

 

Beslutningen vil blive sat på dagsordenen på førstkommende 
ikke-virtuelle møde i lokaludvalget, hvor lokaludvalgets 
medlemmer kan fremkomme med bemærkninger til 
beslutningen. 

Dette notat vedlægges dagsordenen til lokaludvalgets møde 
den 30. april, hvor lokaludvalget orienteres om beslutningen 
under punktet ”Meddelelser”. 


