
 

 

Samarbejdsaftale Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Fonden DSI EnergiCenter 1 

Voldparken og Udviklingsforeningen EnergiCenter Voldparken 2 

Formål 3 

Formålet med denne samarbejdsaftale er at danne rammegrundlag for samarbejde mellem 4 

Energicenter Voldparken og Brønshøj-Husum Lokaludvalg om det fælles projekt bynaturcenteret 5 

‘Naturbyen’. 6 

 7 

Beskrivelse af naturbyen 8 

Naturbyen kalder vi visionen om en helt ny form for bynaturcenter, der skal vokse frem lige der, hvor 9 

Vestvolden møder Utterslev Mose og hvor Tingbjerg grænser op til Husum og Brønshøj. Helt præcis på den 10 

matrikel, som i dag huser EnergiCenter Voldparken. 11 

Et sted der inspirerer og engagerer de, der kommer til Naturbyen fra nær og fjern. Et sted der ikke alene er 12 

tiltrækkende på skoleklasser og oplevelsessøgende gæster, men også et sted, der giver interesserede 13 

mulighed for at eksperimentere og skabe værksteder, projekter og aktiviteter med og for hinanden. Vi 14 

ønsker at skabe Naturbyen i fællesskab. Naturbyen skal være et gøre-sted. 15 

Vi vil skabe et sted, der giver mulighed for et meningsfuldt arbejdsliv og virksomt medborgerskab. 16 

Energicenteret bygger på en ide om frivillighed og et rummeligt arbejdsliv. 17 

Visions- og projektejerne bag Naturbyen – fondsbestyrelsen for EnergiCenter Voldparken og Brønshøj-18 

Husum Lokaludvalg ønsker i fællesskab at Naturbyen skal være kendt som et sted, der emmer af aktiviteter 19 

og oplevelser. 20 

Naturbyen tager fysisk udgangspunkt i den af EnergiCenter Voldparken etablerede byhave. Det er med 21 

udgangspunkt i byhaven, der skal skabes et bynaturcenter til glæde for byens borgere og hvor borgere på 22 

kanten af samfundet og arbejdsmarkedet kan komme i forskellige former for støttet beskæftigelse. 23 

Bynaturcenteret er ikke begrænset til, men kan – og forventes – udbygget på hele den nordvestlige del af 24 

matriklen Kobbelvænget 65. 25 

Samarbejdsaftalens konkrete indhold 26 

På baggrund af dette konkretiseres samarbejdets indhold og omfang som følger. 27 

Fonden DSI og Frivilligcentret EnergiCenter Voldparken (herefter ECV) forpligter sig med denne 28 

samarbejdsaftale til: 29 

 I fællesskab med Brønshøj-Husum Lokaludvalg at udarbejde en forretningsmodel for Naturbyen og 30 

udvikle Naturbyen i faser godkendt af begge parter.  31 

 I samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg at udarbejde en fælles årlig udviklingsplan for 32 

Naturbyen 33 



 

 

 At deltage med minimum 2 personer i styregruppen for Naturbyen. Styregruppen mødes to gange 34 

årligt til hhv. et udviklingsseminar, samt et evalueringsseminar for Naturbyen. Der kan inviteres 35 

gæster og andre interessenter til styregruppens seminarer 36 

 At stille personale til rådighed til løbende styring af Naturbyen 37 

 At deltage i planlægningen og udførelsen af 1 årlig Naturbyfestival 38 

 At stå for driftsøkonomien for Naturbyen, herunder alle økonomiske mellemværender med 39 

eksterne interessenter/kunder. Det er således ECV som vil modtage og forvalte eventuelle 40 

driftstilskud mv. fra alle former for kunderelationer 41 

 Dagligt driftsansvar og ansvar for Naturbyens anlæg  42 

 Frivilligcentret på EnergiCenter Voldparken deltager med rådgivning i inddragelse af frivillige og 43 

konkrete kontakter til områdets foreninger 44 

 At indgå i projektledelsen på kommende fælles udviklingsprojekter 45 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg forpligter sig til: 46 

 I fællesskab med ECV at udarbejde en forretningsmodel for Naturbyen og udvikle Naturbyen i faser 47 

godkendt af begge parter.  48 

 I samarbejde med ECV at udarbejde en fælles årlig udviklingsplan for Naturbyen 49 

 At deltage med minimum 2 personer i styregruppen for Naturbyen. Styregruppen mødes minimum 50 

1 gang årligt til et udviklingsseminar for Naturbyen.  51 

 At stille personale til rådighed til løbende styring af Naturbyen 52 

 At deltage i planlægningen og udførelsen af 1 årlig Naturbyfestival 53 

 At fremme Naturbyens interesser politisk og økonomisk i samarbejdsaftalens løbetid 54 

 At fremme Naturbyen på BHLU’s elektroniske platforme og i lokalpresse mv. 55 

 56 

Aktiviteter omfattet af Naturbyen  57 

Som udgangspunkt er alle aktiviteter, der finder sted i haveanlægget på matriklen omfattet af Naturbyen og 58 

dermed fælles. Det bunder dels i at give fælles ejerskab til hele Naturby-konceptet til både ECV og BHLU og 59 

dermed også fælles mobiliseringsgrundlag ift. Frivillige. Men det bunder også i et ønske om at skabe et 60 

stærkt koncept, som er nemt at kommunikere til omverden. 61 

I praksis kan både ECV og BHLU gennemføre projekter og afholde arrangementer i haveanlægget andre 62 

steder på ECV’s matrikel og andre steder i bydelen under konceptet ‘Naturbyen’. Det skal dog være en del 63 

af en på forhånd aftalt Naturbykalender og generelt efter forudgående aftale med samarbejdspartneren.  64 

I det omfang ECV eller Brønshøj-Husum Lokaludvalg og BHLU’s Miljøudvalg ønsker at afholde 65 

arrangementer på eller udenfor matriklen, der tematisk eller indholdsmæssigt kan tænkes omfattet af 66 

Naturbyen, men som parterne ikke ønsker skal indgå i Naturbykalenderen, eller være omfattet af 67 

Naturbykonceptet, kan dette kun lade sig gøre efter forudgående aftale mellem begge parter. 68 

Naturbykalenderen 69 

Der udarbejdes en årlig udviklings- og aktivitetsplan for Naturbykalenderen. Naturbykalenderen ligger på 70 

såvel ECV’s som BRHU-LU's hjemmeside og opdateres løbende begges steder.  71 



 

 

Nærmere beskrivelse af samarbejdet om Naturbyen 72 

 73 

Organisering 74 

Brønshøj Husum Lokaludvalg og Fonden DSI er projektejere på Naturbyhaven og på eventuelle 75 

videreudviklinger, som skal ske i sammen med Fonden DSI og Frivilligcenter ECV enten som driftsoperatør 76 

eller samarbejdspartner. 77 

ECV står for den daglige drift af de fysiske faciliteter der er omfattet af Naturbyen, herunder Naturbyhaven 78 

på matriklen Kobbelvænget 65. Det er også ECV der tegner kontrakter med eksterne samarbejdspartnere 79 

på vegne af Naturbyen. 80 

Der nedsættes en styregruppe med deltagere fra Fonden DSI, Udviklingsforeningen/Frivilligcentret, 81 

Aktivitetsforeningen EnergiCenter Voldparken og Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Der afholdes et årligt 82 

udviklingsseminar og et statusmøde med ca. 6 måneders mellemrum. Miljømedarbejderen og lederen af 83 

ECV’s frivilligcenter samt forretningsføreren for ECV står for den løbende betjening af styregruppen 84 

herunder produktion af dagsorden mv. Miljømedarbejderen, forretningsføreren og lederen af 85 

frivilligcenteret aftaler indbyrdes arbejdsgangene.  86 

Den løbende styring forestås af miljømedarbejderen, forretningsføreren og lederen af ECV’s frivilligcenter, 87 

der mødes til koordinationsmøder minimum hver 14 dag.  88 

Årligt udviklingsseminar for Naturbyen 89 

På det årlige udviklingsseminar (i november/december?) gøres der status på det forgangne år, 90 

forretningsmodellen tilpasses og Naturbykalenderen forberedes og indstilles til hhv. ECV’s bestyrelse og 91 

beslutning i LU, så beslutninger kan effektueres fra årsskiftet eller snarest derefter. 92 

Dialog med eksterne samarbejdspartnere, naboer m.m.  93 

I den daglige dialog med eksterne samarbejdspartnere, naboer mv., er det sekretariaterne for hhv. ECV og 94 

BRHU-LU, der står for kommunikation og dialog. Dialog med eksterne aftales løbende på 14 dages-95 

koordinationsmøder mellem ECV’s designerede personale og det designerede personale fra lokaludvalgets 96 

sekretariat. Kommunikation omhandlende Naturbyen – herunder haveanlægget, sendes cc til 97 

samarbejdspartneren.  98 

 99 

Finansiering 100 

Grundfinansieringsmodellen baserer sig på salg af arbejdspladser indenfor feltet støttet beskæftigelse til 101 

offentlige myndigheder. Støttet beskæftigelse dækker over lommepengejobs, fritidsjobordning, 102 

løntilskudsstillinger, aktivering mv.  103 

Personer i støttet beskæftigelse skal hjælpe med at passe, pleje og renholde de fysiske faciliteter der er 104 

omfattet af Naturbyen, samt deltage i videreudviklingen af Naturbyen i det omfang det er muligt. Personer 105 

i støttet beskæftigelse skal derudover gå til hånde i når der afvikles aktiviteter i Naturby-regi, herunder 106 

Naturbyfestival, kurser og arrangementer.  107 

I et mindre omfang vil Naturbyen også kunne finansieres af udlejning til og arrangementer for private 108 

firmaer mv. 109 



 

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg og ECV arbejder løbende på fælles fondsansøgninger og på ønsker til 110 

budget/overførselssag i Københavns Kommune. Det vil både være med fokus på anlægs- og driftsmidler. 111 

 112 

Formidling 113 

Aktiviteter i Naturbyen formidles under fælles visuelt koncept/design på begge parters fysiske og sociale 114 

medier, herunder hjemmesider, facebook, i parternes respektive nyhedsbreve og annoncer mv i lokalavis. 115 

Der udarbejdes i fællesskab en genkendelig visuel identitet.  116 

På det årlige udviklingsseminar aftales endvidere en økonomisk ramme for formidling. Denne ramme skal 117 

godkendes af hhv. Fonden DSI og BRHU-LU.  118 

 119 

Aftaleperiode 120 

Aftalen træder i kraft (når den er godkendt af LU og Fonden DSI?) 121 

Samarbejdsaftalen evalueres forår 2020 med henblik på fornyelse eller afvikling. 122 

 123 

 124 


