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INDRE BY LOKALUDVALG

1.  Åben spørgetid (2020-0834282)

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
Ny Adelgade

En borger orienterede om hendes syn på projektet ”Natur og liv i Ny Adelgade”, der er omtalt under
punktet om kvarterplan for Grønnegade-kvarteret på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 12.
november 2020:

Projektet er kommercielt. Ingen beboere i Ny Adelgade vil have det og de er ikke blevet inddraget,
men der er tilsyneladende en politisk agenda med projektet.  Det er de erhvervsdrivende, der sætter
dagsordenen for gaden. I projektet nedlægges der parkeringspladser, så barerne kan få plads til
udeservering. Der er ikke tale om restauranter, for de får maden leveret udefra. I forbindelse med den
udvidede tilladelse til udeservering som følge af corona-situationen har barerne indtaget Ny
Adelgade. Men reglerne brydes bl.a. med, at der er for mange kunder. Borde og stole anvendes af
folk efter barernes lukketid til ophold alle aftener i ugen. De efterlader bl.a. lattergaspatroner. 
Bargæsternes brug af gaden støjer og stresser. Derudover er der jævnligt en pølsevogn i gaden.

I projektet nævnes det, at der skal være arrangementer i Ny Adelgade. Men det vil beboerne ikke
have. Ny Adelgade skal ikke være et frigadeforsøg. Gaden skal være som nu, herunder med
parkeringsmulighed for kunder til de små butikker. Hvis noget skal forbedres, så er det cykelkaoset
foran Palæbar. Begrønning i gaden fx. med blomsterkummer eller træer er i orden. I øjeblikket
arbejder 12-13 beboere i gaden aktivt imod projektet  ”Natur og liv i Ny Adelgade”.

Ny Adelgade er en gennemgangsgade for nattelivet. I resultaterne af borgerpanelundersøgelsen om
nattelivet, som lokaludvalget netop har offentliggjort, kan man se, at beboerne i Indre By er glade for
fraværet af natteliv. Der skal tages hensyn til beboerne. 

Bent Lohmann svarede, at forslaget om en kvarterplan for Grønnegade-kvarteret ikke nødvendigvis
skal ses som et forsøg på at fremme projektet ”Natur og liv i Ny Adelgade”. Hensigten med
kvarterplanen er, at beboerne får mulighed for at fortælle, hvad de vil med kvarteret og med gaderne,
de bor i. Lokaludvalget har bl.a. til hensigt at spørge de i gaden, som er medlem af Indre By
Borgerpanel, om deres holdning til projektet. Han tilkendegav, at han vil skrive til Teknik- og
Miljøforvaltningen om problemerne i Ny Adelgade, som borgere har orienteret lokaludvalget om.
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Gunna Starck svarede, at projektet ”Natur og liv i Ny Adelgade” er for smart. Ny Adelgade bør lukkes
med cykelparkering, så der i midten af gaden er plads til beboerne, idet der i ejendommene i gaden
er dårlige gårde.

Steen Juhl Olesen svarede, at han bakker de beboere, der er imod projektet ”Natur og liv i Ny
Adelgade”, op. Projektet går kun ud på at tjene penge. Det om grønne indslag i projektet er noget
sludder.

Jan Frederik Hansen svarede, at lokaludvalget ikke har udtrykt støtte til projektet ”Natur og liv i Ny
Adelgade”, bl.a. fordi det er kommercielt. Forslaget om en kvarterplan kan give legitimitet til
holdningen om, at Ny Adelgade ikke skal indrettes, som det foreslås i projektet. Den del af forslaget,
der handler om begrønning, er i orden, men der skal ikke være udeservering i gaden, i hvert fald ikke
efter kl. 22. Borde mv. på udeserveringsarealer skal pakkes sammen, så de ikke kan bruges. Han
foreslog beboerne at kontakte politiet i samme øjeblik de ser, at der foregår ulovligheder i Ny
Adelgade, da politiet rykker hurtigt ud til overtrædelser af corona-restriktioner.

Susan Brinck svarede, at hun er imod projektet ”Natur og liv i Ny Adelgade”. Hun svarede endvidere,
at der efter lukketid vil være larm fra oprydningen på udeserveringsarealet.

Kjeld A. Larsen svarede, at det var godt at få andre synspunkter om projektet ”Natur og liv i Ny
Adelgade”. Lokaludvalget havde hidtil kun hørt om projektet fra forslagsstillerne.

Lone Skov Al Awssi svarede, at generelt fjernes udeserveringsborde ikke fra udeserveringsarealerne
efter lukketid, hvilket gør det muligt for nattelivsgæsterne at holde en lille fest. Men alt på
udeserveringsarealerne skal pakkes væk. Imidlertid har Teknik- og Miljøforvaltningen ikke
tilstrækkelige ressourcer til at håndhæve reglerne.

Niels Kongshaug svarede, at det er mærkeligt, at et sådant erhvervsvenligt projekt som ”Natur og liv i
Ny Adelgade” har fået støtte fra et venstrefløjsparti. Projektet er flot. Man ser byen på en anden
måde. Han foreslog beboerne at danne en forening og stille op til lokaludvalget.

Max Hochermann svarede, at der med dette projekt er en skjult dagsorden, ligesom der var med
Turbinehal-sagen, hvor Teknik- og Miljøudvalget i sidste ende ikke ville dispensere fra lokalplanen til
aktiviteter i og foran Turbinehallerne.
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INDRE BY LOKALUDVALG

2.  Referat og godkendelse af dagsordenen (2020-0834288)

Indre By Lokaludvalg skal drøfte referatet af de to seneste lokaludvalgsmøde og godkende
dagsordenen for det aktuelle lokaludvalgsmøde.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Indre By Lokaludvalg drøfter referatet af lokaludvalgsmødet den 10. september 2020.
2. at Indre By Lokaludvalg drøfter referatet af lokaludvalgsmødet den 8. oktober 2020.
3. at Indre By Lokaludvalg godkender dagsordenen for det aktuelle møde.

Problemstilling

Lokaludvalget skal drøfte referaterne af lokaludvalgsmøderne den 10. september og 8. oktober 2020.
Endvidere skal lokaludvalget godkende dagsordenen for det aktuelle møde.

Løsning

Referat

Referaterne drøftes. Eventuelle rettelser noteres.

Dagsorden

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

Økonomi

Intet. 

Videre proces

Intet.

Beslutning

1. Lokaludvalget havde ingen bemærkninger til referatet af lokaludvalgsmødet den 10. september
2020.
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2. Lokaludvalget havde ingen bemærkninger til referatet af lokaludvalgsmødet den 8. oktober
2020.

3. Ved mødets start godkendte lokaludvalget et forslag fra Bent Lohmann om at behandle
dagsordenens punkt 3 "Dialog med borgerrepræsentant Jakob Næsager, Det Konservative
Folkeparti, om aktuelle temaer" først og dernæst punkt 1 "Åben spørgetid".

Efter behandlingen af punkt 1 "Åben spørgetid" godkendte lokaludvalget et forslag fra Bent
Lohmann om nu at behandle dagsordenens punkt 8 "Kvarterplan for Grønnegade-kvarteret".

Under dagsordenens punkt 2 "Referat og godkendelse af dagsordenen" godkendte
lokaludvalget et forslag fra Sally Mountfield om at behandle dagsordenens punkt 17 "Årsplan for
det lokale miljøarbejde i 2021" efter dagsordenens punkt 2 "Referat og godkendelse af
dagsordenen".
 
Lokaludvalget godkendte dagsordenen for det aktuelle møde med ovenstående ændringer.

4. I fortsættelse af behandlingen af dagsordenens punkt 2 "Referat og godkendelse af
dagsordenen" godkendte lokaludvalget indstillingerne i følgende sager:
18. Status på nattelivskampagne
19. Kampagne for Indre By Borgerpanel
20. Status på lokaludvalgets 2020-pulje, november 2020
21. Henvendelser til lokaludvalget, november 2020.

Bilag
1. Referat af lokaludvalgets møde den 10. september 2020 (ikke på papir)
2. Referat af lokaludvalgets møde den 8. oktober 2020 (ikke på papir)
3. Referat af lokaludvalgets møde den 8. oktober 2020 - tillægsdagsordenen (ikke på papir)
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INDRE BY LOKALUDVALG

3.  Dialog med borgerrepræsentant Jakob Næsager, Det Konservative Folkeparti, om aktuelle
temaer. (2020-0838128)

Indre By Lokaludvalg har dialog med borgerrepræsentant Jakob Næsager, Det Konservative
Folkeparti, om aktuelle temaer.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Indre By Lokaludvalg drøfter aktuelle temaer med borgerrepræsentant Jakob Næsager, Det
Konservative Folkeparti.

Problemstilling

I mødet den 8. oktober 2020 besluttede lokaludvalget følgende temaer for drøftelsen med
borgerrepræsentant Jakob Næsager:

• Der er en vilje til bevarende lokalplaner, men der er ikke afsat penge til det i budgettet –
hvor står Det Konservative Folkeparti?

• Vil Det Konservative Folkeparti arbejde for en ændring af det gamle forlig, der tilsiger, at
der skal være en parkeringskælder under Dantes Plads?

• Hvor mange parkeringspladser tror Det Konservative Folkeparti, at der er behov for i Indre
By?

• Hvordan stiller Det Konservative Folkeparti sig til det opstillede administrationsgrundlag
for bilfrihed i nye byområder? 

• Hvilke elementer af det nye bæredygtighedskatalog vedr. lokalplanlægning er Det Konservative
Folkeparti gladest for? 

• Hvem mener Det Konservative Folkeparti, at Indre By er for?
• Hvilken rolle eller funktion ser Det Konservative Folkeparti, at lokaludvalget skal have?
• Hvordan mener Det Konservative Folkeparti, at lokaludvalgene og forvaltningerne skal

samarbejde?
• Er Det Konservative Folkeparti opmærksom på belægningstallene for parkeringskældrene

i Indre By?

Løsning

Lokaludvalget drøfter aktuelle temaer med Jakob Næsager, Det Konservative Folkeparti.

Der afsættes op til 1 time til drøftelsen.
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Økonomi

Intet. 

Videre proces

Afhænger af drøftelsen.

Beslutning
Lokaludvalget drøftede aktuelle temaer med borgerrepræsentant Jakob Næsager, Det Konservative
Folkeparti.
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INDRE BY LOKALUDVALG

4.  Høringssvar om tilpasning af lokaludvalg (2020-0851108)

Indre By Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar til Borgerrepræsentationens sekretariat om forslag
vedr. tilpasning af lokaludvalg.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender høringssvaret til Borgerrepræsentationens sekretariat om
forslag vedr. tilpasning af lokaludvalg, der fremgår af løsningsafsnittet.

Problemstilling

Borgerrepræsentationens sekretariat har med mail den 30. oktober 2020 bedt lokaludvalgene om
høringssvar vedr. forslag til tilpasning af lokaludvalg. Svarfristen er den 30. november 2020.

Forslagene er gengivet i løsningsafsnittet.

 

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget skriver følgende til Borgerrepræsentationens sekretariat:

”Tak for høringsmaterialet vedr. tilpasning af lokaludvalg. Nedenfor har vi indsat vores bemærkninger
til forslagene i bilag 2.

Bemærkninger til forslagene i bilag 2:
Opsamling på forslag til tilpasninger af lokaludvalg

Vedr. formål og bydelsplaner

1. At lokaludvalgenes primære rolle er at arbejde aktivt og faktabaseret med en mangfoldighed af
københavnerne om de temaer, der er væsentlige for københavnerne i de enkelte bydele - via
udarbejdelse og løbende realisering af en bydelsplan.

Bemærkning
Foreslås ændret til: "At lokaludvalgenes rolle er at arbejde aktivt, faktabaseret og inddragende
med bydelenes borgere og brugere om de sager og temaer, der er væsentlige for de enkelte
bydele, bl.a. via udarbejdelse og løbende realisering af en bydelsplan."
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Beskrivelsen af lokaludvalgenes rolle bør uddybes med en beskrivelse af, hvilken funktion, de
har i kommunen, og hvilken værdi, de har for politikerne, forvaltningerne og borgerne.

I høringsmaterialet lægges der meget vægt på, at lokaludvalgene har borgerdialog, men det
står ikke klart, om lokaludvalgene er kommunens hovedaktør vedr. borgerdialog på
bydelsniveau eller om forvaltningerne også kan have borgerdialog på bydelsniveau uden at
samarbejde med lokaludvalget.

    2. At lokaludvalgenes arbejde, herunder med bydelsplanen, ikke på forhånd skal være bundet
oppå kommunale politikker, temaer, forvaltningernes arbejde eller planer. 

Bemærkning
Enig.

    3. At bydelsplanerne godkendes af lokaludvalgene selv og skal ikke forelægges til godkendelse i
Økonomiudvalget eller Borgerrepræsentationen. 

Bemærkning
Enig.

 

    4. At bydelsplanerne er lokaludvalgenes og bydelenes egne visions- og arbejdsplaner, som
udstikker visioner, temaer og projekter for lokaludvalgenes arbejde. Bydelsplanerne er levende,
tidssvarende planer, der løbende kan opdateres med nye projekter ligesom realiserede projekter kan
angives som afsluttede.

Bemærkning
Første sætning foreslås ændret til: "At bydelsplanerne er lokaludvalgenes og bydelenes egne
visions- og arbejdsplaner, som udstikker visioner, temaer og projekter for deres bydel."

Vedr. understøttelse og involvering af det lokale engagement i lokaludvalgenes arbejde

1. At lokaludvalgene understøtter og integrerer det lokale initiativ og engagement yderligere i
lokaludvalgenes arbejde via:

• udvidelse af puljemidlernes anvendelsesområde til at omfatte både aktiviteter, udstyr og
materiale.

• tilbud om vejledning til københavnere, der har brug for hjælp til realisering af lokale sager eller
initiativer til gavn for bydelen.

• løbende invitation til deltagelse i arbejds-/fokus-grupper.
• involvering i prioritering af puljemidler til forskellige indsatsområder.
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           Bemærkning 
           Forslagene vil alt andet lige medføre yderligere træk på

• lokaludvalgets pulje
• lokaludvalgsmedlemmernes tid
• sekretariatets ressourcer.

Hensigten med forslagene er sympatisk, men kan ikke virkeliggøres uden tilførsel af økonomi og
personale.

   2. At lokaludvalgene synliggør den københavnerinddragelse og afvejning af forskellige lokale
hensyn og interesser, der ligger til grund for lokaludvalgets udtalelser og arbejde i bydelen, når
lokaludvalgene bringer lokale interesser og behov videre til forvaltninger, udvalg og
Borgerrepræsentationen.

 Bemærkning
        Forslagene vil alt andet lige medføre yderligere træk på lokaludvalgsmedlemmernes tid og
sekretariatets ressourcer. Forslagene kan ikke virkeliggøres uden tilførsel af økonomi og personale.

Lokaludvalget forstår til dels hensigten med forslaget, men frygter, at informationerne, der
ønskes tilvejebragt, vil være ”Nice to know” og ikke ”Need to know”. Det fremgår ikke, hvem de
ønskede informationer skal synliggøres over for. Behovet for de ønskede informationer bør
uddybes, før man går videre med forslaget.

I parentes bemærket noterer vi os, at der ikke stilles samme krav til forvaltningerne om
synliggørelse, inddragelse og interesseafvejning i indstillingerne til deres udvalg.

    3. At lokaludvalgenes adgang og søgefunktion til data i kommunes statistikbank
om lokaludvalgsområdet og lokalbefolkningen forbedres og udvides, så lokaludvalgene kan bygge
deres arbejde og udtalelser på fakta om bydelens behov og særkender.

Bemærkning
Enig.

Vedr. lokaludvalgenes kompetenceområde

1. At lokaludvalgene repræsenterer og formidler bredden af københavnernes interesser og
holdninger i bydelene også når de går imod beslutninger truffet af Borgerrepræsentationen eller
udvalgene. At lokaludvalgenes ikke på anden måde kan indgå
i/facilitere/understøtte/igangsætte eller anvende puljemidler på aktiviteter, såsom projektforslag
eller udviklingsplaner, der er i modstrid med beslutninger truffet i udvalgene og
Borgerrepræsentationen.
 

Side 10



Bemærkning 
Foreslås ændret til: "At lokaludvalgenes ikke anvender puljemidler på aktiviteter, der er i
modstrid med beslutninger truffet i udvalgene og Borgerrepræsentationen."

Jf. ønsket om mangfoldighed skal ovenstående dog ikke være til hinder for, at lokaludvalgene
af puljemidlerne yder støtte til andres aktiviteter, som måtte være i modstrid med beslutninger
truffet i udvalgene og Borgerrepræsentationen.
 
 
Vedr. forvaltningernes tidlige inddragelse og samarbejde

1. At forvaltningernes tidlige samarbejde med lokaludvalgssekretariater og lokaludvalg sker på
tværs af alle forvaltninger, men fleksibelt, så det tilpasses de enkelte forvaltningers organisering
og arbejdsgange samt lokaludvalgenes behov. F.eks. i form af et årligt dialogmøde om
behovsprognoser, kommende sager og mulige samarbejder af lokal relevans. Hvert 4. år
afholdes et større eller flere møder med henblik på., at forvaltningerne kan medvirke til
kvalificering af lokaludvalgenes arbejde med bydelsplaner. 

Bemærkning
Enig.

2. At forvaltninger og lokaludvalgssekretariater etablerer en procedure for løbende tidlige dialog,
forventningsafstemning og samarbejde om sager, der kan være væsentlige for bydelen. 

Bemærkning
Enig.
 

3. At forvaltningerne samarbejder med lokaludvalgene om tilrettelæggelse og afholdelse af
københavnerinddragelse i sager, hvor inddragelse er oplagt eller politisk besluttet. Kommunens
principper for københavnerdialog er i fokus i samarbejdet. Der afprøves, så vidt muligt, nye
metoder til københavnerinddragelse, som f.eks. borgersamlinger, vejledende prioriteringer af
puljemidler eller projektforslag samt digitale inddragelsesmetoder. 

Bemærkning
Enig, men afprøvelse af nye metoder vil alt andet lige trække yderligere på sekretariatet og
lokaludvalgsmedlemmernes ressourcer. Dertil kommer det økonomiske aspekt. Skal
lokaludvalget eller forvaltningen betale den yderligere omkostning, der typisk vil være ved at
afprøve nye metoder? Vi formoder, at Teknik- og Miljøforvaltningens borgersamlingsforløb i
2019 vedr. Middelalderbyen var en forholdsvis dyr borgerdialog.

4. At forvaltningerne tilvejebringer en høringsfrist på min. 6 uger, hvis der har være en
forudgående tidlig inddragelse af lokaludvalg, min. 8 uger i de tilfælde der ikke har været tidlig
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inddragelse, og 12 uger, hvis sagen fordrer en mere omfattende, mangfoldig
københavnerinddragelse. 

Bemærkning
Enig.

5. At forvaltningerne oplyser, hvilke lokale udfordringer og behov for input, der gør sig gældende i
sagsmateriale, der fremsendes til lokaludvalgene, så lokaludvalgene kan målrette sine
udtalelser efter forvaltningernes behov for input. 

Bemærkning
Høringsmaterialet bør omtale fokuspunkter, som lokaludvalget i særlig grad bør forholde sig til.

6. At lokaludvalgene selv prioriterer hvilke høringer de svarer på, og at de dermed ikke er
forpligtigede til at udtale sig i sager og høringer, der fremsendes af forvaltningerne.

Bemærkning 
Enig, men der skal samtidig være plads til, at lokaludvalget af egen drift forholder sig til sager
og høringer, som forvaltningerne ikke har sendt frem til lokaludvalget.

7. At lokaludvalgene synliggør og redegør for de fakta, den viden og københavnerinddragelse, der
ligger til grund for deres udtalelser.

Bemærkning
Forslaget vil alt andet lige medføre yderligere træk på lokaludvalgsmedlemmernes tid
sekretariatets ressourcer. Forslaget kan ikke virkeliggøres uden tilførsel af økonomi og
personale.

Lokaludvalget forstår til dels hensigten med forslaget, men frygter, at informationerne, der
ønskes tilvejebragt, vil være ”Nice to know” og ikke ”Need to know”. Det fremgår ikke, hvem de
ønskede informationer skal synliggøres over for. Behovet for de ønskede informationer bør
uddybes, før man går videre med forslaget.

     8. At lokaludvalgene tilvejebringes råd og vejledning ift. udarbejdelse af
høringssvar/udtalelsertil det politisk-administrative niveau.

Bemærkning
Enig.
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    9. At forvaltningerne skal kende bydelsplanernes indhold på deres ressortområde, og orientere
Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, hvis elementer ibydelsplanerne
har relevans for de sager, der skal behandles. Lokaludvalgssekretariaterneskal orienteres, hvis nye
sager har relevans for indsatsområder i bydelsplanerne.

Bemærkning
Enig.

 

Vedr. initiativer, der har fokus på foreningsrepræsentation

1. At der i bydelene gennemføres en tidlig dialog og kommunikationsindsats om lokaludvalgenes
arbejde og valg til lokaludvalg. 

Bemærkning
Enig.

2. At krav til dokumentation for opstilling og stemmeafgivelse til lokaludvalg forenkles for
foreningslivet i bydelen. De foreninger der ikke er kendt af lokaludvalgssekretariaterne
efterprøves. 

Bemærkning
Enig.

3. At opstillede kandidater præsenteres på lokaludvalgenes hjemmeside og via sociale medier
samt på et åbent møde mellem kandidaterne, de stemmeberettigede foreninger og bydelens
københavnere.

Bemærkning
Enig.

4. At valg til lokaludvalg afholdes ved digital afstemning for tilmeldte foreninger med mulighed for
stemmeafgivelse i 14 dage. 

Bemærkning
Enig.
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5. At der vælges et ubegrænset antal suppleanter til én fælles, suppleantliste ud af de
opstillingsberettigede foreningsrepræsentanter, der ikke opnåede en medlemsplads. De
opstillingsberettigede foreninger skal ved tilmelding til valget tilkendegive, om de ønsker en
suppleantplads og tildeles en suppleantplads i den rækkefølge de har modtaget flest stemmer. 

Bemærkning
Indre By Lokaludvalg foreslår, at det nuværende system med personlige 1. og 2. suppleanter
for hvert lokaludvalgsmedlem bibeholdes. Det sikrer et bredere engagement blandt
suppleanterne, end man opnår med en fælles suppleantliste.

6. At Borgerrepræsentationen på baggrund af valgresultatet godkender 23 medlemmer af
lokaludvalget, en 1. og 2. suppleant for hver partilisterepræsentant samt én fælles
suppleantliste for foreningsrepræsentanterne. 

Bemærkning
Indre By Lokaludvalg foreslår, at det nuværende system med personlige 1. og 2. suppleanter
for hvert lokaludvalgsmedlem bibeholdes. Det sikrer et bredere engagement blandt
suppleanterne, end man opnår med en fælles suppleantliste.

7. At både lokale foreninger og partiforeninger, der er repræsenteret ved et medlem eller
suppleant i lokaludvalgene, kan vælge at udskifte deres repræsentant, hvis denne ikke længere
repræsenterer foreningen eller partiet i lokaludvalgsarbejdet, herunder ved f.eks. stort fravær. 

Bemærkning
Enig.

8. At bydelens øvrige foreninger løbende kan skrive en repræsentant på suppleantlisten i takt med
at nye foreninger opstår eller eksisterende foreninger ønsker at deltage i lokaludvalgsarbejdet. 

Bemærkning
Indre By Lokaludvalg foreslår, at det nuværende system med personlige 1. og 2. suppleanterfor
hvert lokaludvalgsmedlem bibeholdes. Det sikrer et bredere engagement blandt suppleanterne,
end man opnår med en fælles suppleantliste.

Øvrige foreninger kan skrive sig på en interesseliste og blive informeret om aktuelle sager mv. 
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9. At rokeringer ikke længere skal godkendes af Borgerrepræsentationen. Efter valget, er det
foreningerne i bydelen, der afgør om de vil beholde deres plads i lokaludvalget, udskifte deres
repræsentant og nye foreninger kan skrive sig på suppleantlisten. Lokaludvalgssekretariaterne
orienterer lokaludvalget om rokeringer, ind- og udtræden i lokaludvalgene. 

Bemærkning
Enig.

 

Vedr. initiativer, der har fokus på partirepræsentation

1. At Borgerrepræsentationens Sekretariatet indgår i dialog med de politiske partier i god tid inden
udpegning af politiske repræsentanter om lokaludvalgenes arbejde og de politiske
repræsentanters funktion i lokaludvalgene. Det sker med henblik på at tilvejebringe et oplyst
grundlag for udpegningen samt styrke repræsentanternes rolle som bindeled mellem
Borgerrepræsentationens og lokaludvalgenes arbejde.

Bemærkning

Enig, men der bør ikke desto mindre være en regel om, at et politisk partis plads i
lokaludvalgene overgår til foreningerne, hvis pladsen er vakant i længere tid, fx max. 5
måneder.

 

Vedr. initiativer, der skal fastholde medlemsdeltagelsen

1. At der i den løbende drift og betjening af lokaludvalgene planlægges arrangementer og tilbud,
der understøtter et inkluderende og dynamisk fagligt fællesskab om lokaludvalgsarbejdet for
både medlemmer og suppleanter. Herunder tilbud om personlig udvikling i rollen som frivilligt
lokaludvalgsmedlem.

Bemærkning
Forslaget er sympatisk, men vil andet lige tage tid fra lokaludvalgsmedlemmernes
kerneopgaver.

 

 

Tilpasninger vedr. geografisk inddeling og administra-tive organisering

1. At lokaludvalgenes nuværende geografiske inddeling bibeholdes. 

Bemærkning
Indre By Lokaludvalg foreslår, at den del af Indre By Lokaludvalgs område, der ligger nord for
Dag Hammarskjölds Allé, overføres til Østerbro Lokaludvalg.
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2. At lokaludvalgssekretariaterne fortsat er lokalt placerede og forankrede i bydelene. 

Bemærkning
Enig.

3. At lokaludvalgene og lokaludvalgssekretariaterne tilvejebringes en tydelig ramme for
kompetence- og ansvarsfordelingen mellem lokaludvalg, lokaludvalgsformænd og
lokal-udvalgssekretariater. 

Bemærkning
Enig

4. At lokaludvalgssekretariaternes tværgående videndeling, samarbejde samt faglige og sociale
fællesskab styrkes via udbredelse af succesfulde metoder og arbejdsgange i de enkelte
netværksgrupper og sekretariater samt ved etablering af relevante tovholder, mentor- og
makkerordninger. 

Bemærkning
Ja, hvis det har værdi for lokaludvalgets virke.

5. At Økonomiforvaltningen, i samarbejde med lokaludvalgssekretariaterne, foretager et eftersyn
af forvaltningens nuværende rådgivning, samarbejde og videndeling med sekretariaterne
omkring f.eks. økonomi, jura og beslutningsprocesser i Borgerrepræsentationen og udvalgene
med henblik på at tilvejebringe effektive og behovsdrevne arbejdsgange.

Bemærkning
Ja, hvis det har værdi for lokaludvalgets virke.

 

Vi har også enkelte bemærkninger til bilag 5 og 6:

Bemærkninger til bilag 5: 
Forslag til nyt koncept samt tids- og procesplan for bydelsplaner

Lokaludvalget er enig i det nye koncept, men mener samtidig at det er meget ambitiøst, når
man tager i betragtning, at lokaludvalget består af frivillige, hvoriblandt mange har arbejde
og/eller andet foreningsarbejde ved siden af.
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Bemærkning til bilag 6:
Notat vedr. puljemidlernes anvendelsesområde

Det nye i notatet er, at lokaludvalget kan bruge sin pulje på aktiviteter, udstyr og materiel, der
gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplan.

Lokaludvalget er enig i forslaget, men gør opmærksom på, at det ikke nødvendigvis vil prioritere
penge fra sin pulje til udstyr og materiel, set i lyset af puljens beskedne størrelse.

 

Høringsmaterialet er omfattende, så om nødvendigt vil vi fortsætte vores drøftelse af sagen i
vores møde den 10. december 2020 og eventuelt fremsende yderligere bemærkninger på den
baggrund.

Med venlig hilsen

Bent Lohmann,
formand”

 

Økonomi

Intet.

 

Videre proces

Når lokaludvalget har godkendt høringssvaret, sender sekretariatet det til Borgerrepræsentationens
sekretariatet.

Det fremgår af høringsmaterialet, at forslag til tilpasninger af lokaludvalg forelægges
Gruppeformandskredsen primo 2021. Forslaget skal herefter behandles i Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen. De konkrete forslag til justeringer i Regulativ for lokaludvalg skal
godkendes i Social- og Indenrigsministeriet og herefter 2. behandles i Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen.

Forslaget forventes endeligt godkendt medio 2021 med henblik på iværksættelse af en tilpasset
model for lokaludvalgenes arbejde fra konstituering af nye lokaludvalg foråret 2022.

Det forventes, at der er fundet en operationel model for tidlig inddragelse, samarbejde og kontakt
mellem de enkelte forvaltninger og lokaludvalg medio 2021.

Primo 2022 forventes alle forvaltninger at bidrage med viden til og kvalificering af lokalvalgenes
arbejde med bydelsplaner i dialog med lokaludvalg og lokaludvalgssekretariater.
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Beslutning

Ændringsforslag til det foreslåede høringssvar:

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Ingolf Ibus om, at lokaludvalget foreslår, at
lokaludvalgene skal have tilbagemeldinger på deres høringssvar.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Bent Lohmann om, at lokaludvalget bemærker, at det
savner en beskrivelse af, hvordan samarbejdet mellem lokaludvalg og politikerne skal foregå.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Sally Mountfield om, at lokaludvalget bemærker, at det
savner en beskrivelse af krav til lokaludvalgenes samarbejdspartnere.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Gunna Starck om, at lokaludvalget bemærker, at
lokaludvalgene er borgernes repræsentant i forhold til kommunens forvaltninger og politikere og ikke
omvendt.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Gunna Starck om, at lokaludvalget foreslår, at den
nuværende valgprocedure med valgmøde fastholdes.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Gunna Starck om, at lokaludvalget foreslår, at der
sættes en frist for, hvornår en forening skal være dannet for at kunne deltage i og stille op til valg til
lokaludvalg.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Bent Lohmann om, at lokaludvalget foreslår, at
lokaludvalgene står for kommunens borgerdialog om lokale sager i de forskellige bydele; dvs. at
forvaltningernes lokale borgerdialog altid skal ske i samarbejde med lokaludvalgene.

 

Lokaludvalget godkendte høringssvaret til Borgerrepræsentationens sekretariat om forslag vedr.
tilpasning af lokaludvalg, der fremgår af løsningsafsnittet, med de tiltrådte ændringsforslag.

Bilag
Bilag 0. Høringsbrev vedr. tilpasning af lokaludvalg
Bilag 1. Hovedpointer og -idéer til tilpasninger af lokaludvalg (ikke på papir)
Bilag 2. Opsamling på forslag til tilpasninger af lokaludvalg
Bilag 3. Baggrundsrapport om forslag til tilpasninger af lokaludvalg
Bilag 4. Temaer og pointer fra dialogmøder med lokaludvalg og interview med samarbejdspartnere
(ikke på papir)
Bilag 5. Forslag til nyt koncept samt tids- og procesplan for bydelsplaner
Bilag 6. Notat vedr. puljemidlernes anvendelsesområde
Bilag 7_ Forslag til ændringer i Regulativ for lokaludvalg
Bilag 8_ Forslag til ændringer i Kommissorium for lokaludvalg
Bilag 9_ Forslag til ændringer i retningslinjer for valg til Lokaludvalg
Bilag 10. Fem principper for øget dialog med københavnerne (ikke på papir)
Bilag 11. Rapport over data og erfaringer om lokaludvalg (ikke på papir)
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Bilag 12. Indre By Lokaludvalg om tilpasning af lokaludvalg, september 2020 (ikke på papir)
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INDRE BY LOKALUDVALG

5.  Høringssvar om forslag og placering af monument for Grevinde Danner (2020-0840049)

Indre By Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen om forslag og
placering af en skulptur for Grevinde Danner tæt på Dannerhuset. 

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender høringssvaret til Teknik- og Miljøforvaltningen, der fremgår af
løsningsafsnittet, om forslag og placering af en skulptur for Grevinde Danner tæt på Dannerhuset.

Problemstilling

Københavns Kommune har modtaget en ansøgning fra organisationen Danner, som i samarbejde
med kunstneren Kirsten Justesen ønsker at opføre en 6 meter høj bronze-skulptur for Grevinde
Danner tæt på Dannerhuset på hjørnet af Vester Søgade og Gyldenløvesgade på det lille græsareal
ved søen (se bilag).

I følge forslagsstilleren skal skulpturen symbolisere Grevindens Danners figur, bedrifter og værdier
samt den betydning, hun har for udsatte kvinder og børn i dag samt det faktum, at kvinder også
spillede en betydelig rolle i samfundsudviklingen som nytænkere, strateger og entreprenører. Videre
skal en opsætning af et monument for Grevinde Danner skabe et mere balanceret billede af byens
monumenter, som i en opgørelse foretaget af Københavns Kommune viser, at byen har 370
monumenter, hvoraf de 75 er af navngivne mænd og fem er af navngivne kvinder. 

Høringssvar fra Rådet for Visuel Kunst

Teknik- og Miljøforvaltningen har hørt Rådet for Visuel Kunst om forslaget, der har svaret:

"Rådet forholder sig positivt til projektet, som de finder enestående i sin karakter. Der er tale om en
særdeles dygtig kunstner, der er pioner indenfor sit felt og som med den skitserede skulptur, bidrager
med en samtidig vinkel på genren.

Rådet finder, at valg af kunstner og monument i dette værk går op i en højere enhed og bifalder, at
der er taget stilling til den faglige kvalitet inden projektet kommer i høring hos Rådet. Projektet er
således et eksempel på en den type arbejde, Rådet netop synes, man bør støtte i det offentlige rum.

Rådet ser også positivt på, at projektet sætter lys på en underfortalt og vigtig historie i det offentlige
rum.
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I forhold til placeringen synes Rådet, det er fint, at skulpturen ikke skygger for hele pladsen, men
indgår som del af det omkringliggende område.

Rådet opfordrer desuden organisationen Danner til at søge Rådet for Visuel Kunst om støtte til
projektet."

Læs om Rådet for Visuel Kunst her: https://www.kk.dk/artikel/raadet-visuel-kunst

 

Bemærkninger fra lokaludvalgsmedlemmer

Med mail den 5. oktober 2020 skrev sekretariatet til lokaludvalgets medlemmer og suppleanter om
sagen, og opfordrede medlemmerne og suppleanterne til at komme med bemærkninger om forslaget,
som kan indgå i et udkast til høringssvar. Sekretariatet har modtaget nedenstående bemærkninger:

Bemærkning fra lokaludvalgsmedlem Jens Erik Frandsen:

"Jeg synes faktisk, at det er en rigtig god ide med en rigtig placering selvom den nok forekommer mig
lige lovlig stor/høj. Kan således anbefale, at vi forholder os positivt."

Bemærkning fra lokaludvalgsmedlem Gunna Starck:

"Det er en fornøjelse endelig at blive præsenteret for noget ordentligt!"

Bemærkninger fra lokaludvalgsmedlem Jep Loft:

"Efter at have konsulteret en kulturjournalist, som har lavet radioudsendelser om grevinde Danner og
som har holdt utallige foredrag om hende, stemmer jeg nej til ideen om en skulptur."

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget svarer:

"Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt Indre By Lokaludvalg om et høringssvar vedr. et forslag om at
opstille en 6 meter høj bronze-skulptur for Grevinde Danner tæt på Dannerhuset på hjørnet af Vester
Søgade og Gyldenløvesgade på det lille græsareal ved Sankt Jørgens Sø, udført af kunstneren
Kirsten Justesen.

Indre By Lokaludvalg mener, at det er en rigtig god ide med en rigtig placering, men skulpturen
forekommer at os at være lige lovlig stor og høj. Skulpturens proportioner bør svare til proportionerne
på andre figur-skulpturer i det offentlige rum i Indre By.

Før man går videre med forslaget, bør det undersøges, om den foreslåede placering harmonerer
med fredningsbestemmelser og beskyttelseslinjer for Sankt Jørgens Sø.

Lokaludvalget har ikke haft borgerdialog om forslaget.

Med venlig hilsen
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Bent Lohmann,
formand"

 

Økonomi

Intet. 

Videre proces

Når lokaludvalget har godkendt høringssvaret, sender sekretariatet det til Teknik- og
Miljøforvaltningen.

Beslutning
Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Kjeld A. Larsen om, at lokaludvalget foreslår, at
Dannerstiftelsen høres om projektet.

 

Lokaludvalget godkendte høringssvaret til Teknik- og Miljøforvaltningen, der fremgår af
løsningsafsnittet, om forslag og placering af en skulptur for Grevinde Danner tæt på Dannerhuset, med
det tiltrådte ændringsforslag.

Bilag
1. Ansøgning om opstilling af Grevinde Danner-skulptur
2. Høringssvar fra Rådet for Visuel Kunst
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INDRE BY LOKALUDVALG

6.  Opfølgning på borgerpanelundersøgelse om nattelivet (2020-0851177)

Indre By Lokaludvalg skal tage lokaludvalgets borgerpanelundersøgelse om nattelivet i Indre
By under corona-nedlukningen til efterretning og bemyndige formanden til at sende resultaterne af
borgerpanelundersøgelsen til Kultur- og Fritidsudvalget og til Bevillingsnævnet.

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Indre By Lokaludvalg tager resultaterne af lokaludvalgets borgerpanelundersøgelse om
nattelivet i Indre By under corona-nedlukningen til efterretning. Se bilaget.

2. at Indre By Lokaludvalg bemyndiger ham til at sende resultaterne af lokaludvalgets
borgerpanelundersøgelse om nattelivet i Indre By under corona-nedlukningen til Kultur- og
Fritidsudvalget og til Bevillingsnævnet.

Problemstilling

I lokaludvalgets møde den 25. juni 2020 besluttede lokaludvalget at gennemføre en
borgerpanelundersøgelse om borgernes erfaringer med lukningen kl. 24.00 og sidenhen kl. 22.00 af
nattelivsstederne under coronakrisen. Undersøgelsen havde til formål at give et nuanceret billede af,
hvor og hvordan nattelivet præger Indre By samt at klarlægge, hvordan beboerne i Indre By oplever
fraværet af natteliv under coronakrisen set i forhold til oplevelsen af nattelivet i 2019; dvs. før
corona-restriktionerne stort set lukkede for nattelivet i Indre By.

Kommunen har netop iværksat udarbejdelsen af den kommende restaurations- og nattelivsplan, og
lokaludvalget bliver hørt undervejs i processen. Resultaterne skal derfor benyttes som indspark til,
hvad den kommende restaurations- og nattelivsplan bør indeholde. 

Løsning

Borgerpanelundersøgelsen blev gennemført i perioden 3.-6. november 2020. 1.143 medlemmer af
borgerpanelet gennemførte undersøgelsen. Det svarer til 28 % af medlemmerne i borgerpanelet. 

Formanden foreslår, at lokaludvalget drøfter og tager resultaterne af lokaludvalgets
borgerpanelundersøgelse til efterretning. Se bilaget. 

Formanden foreslår desuden, at lokaludvalget bemyndiger ham til at sende resultaterne af
borgerpanelundersøgelsen til Kultur- og Fritidsudvalget og til Bevillingsnævnet.
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Økonomi

Intet. 

Videre proces

Formanden sender resultaterne af borgerpanelundersøgelsen til Kultur- og Fritidsudvalget og til
Bevillingsnævnet.

Resultaterne af borgerpanelundersøgelsen vil indgå som grundlag for lokaludvalgets stillingtagen til
det kommende forslag til en revision af restaurations- og nattelivsplan.

Beslutning

1. Lokaludvalget drøftede resultaterne af lokaludvalgets borgerpanelundersøgelse om nattelivet i
Indre By under corona-nedlukningen. Der var følgende bemærkninger i drøftelsen:

• Oplevelsesliv og beboerliv skal gå hånd i hånd.
• Borgerpanelundersøgelsen viser, at mange kan se, at coronanedlukningen har en

konsekvens for erhvervslivet. Billedet er mere nuanceret end som så.
• Der skal være en balance mellem nattelivet og hverdagslivet. Der skal følges op på

undersøgelsen.
• Det er i orden med noget fest, bare ikke i det omfang, der var før coronanedlukningen.

2. Lokaludvalget bemyndigede Bent Lohmann til at sende resultaterne af lokaludvalgets
borgerpanelundersøgelse om nattelivet i Indre By under corona-nedlukningen til Kultur- og
Fritidsudvalget og til Bevillingsnævnet.

Bilag
1. Borgerpanelundersøgelse om nattelivet - opsamling
2. Borgerpanelundersøgelse om nattelivet - samlet rapport (ikke på papir)
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INDRE BY LOKALUDVALG

7.  Forslag til ændrede retningslinjer for altaner (2020-0842417)

Indre By Lokaludvalgs medlemmer skal tilkendegive, hvad de mener, skal med i et høringssvar til
Teknik- og Miljøforvaltningen om et forslag om revision af retningslinjer for altaner.  Desuden skal
lokaludvalget beslutte at gennemføre en borgerpanelundersøgelse om forslaget.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg drøfter, hvad der skal med i et høringssvar fra lokaludvalget om forslag til
ændrede retningslinjer for altaner.

2. at Indre By Lokaludvalg gennemfører en borgerpanelundersøgelse om forslag til ændrede
retningslinjer for altaner. 

3. at Indre By Lokaludvalg udpeger tovholdere, der i samarbejde med sekretariatet planlægger og
gennemfører borgerpanelundersøgelsen.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 18. maj 2020, om de gældende retningslinjer for altaner fra
2017 er tilstrækkelige i forhold til at varetage Københavns arkitektoniske kulturarv og kvaliteter som
byliv, gårdmiljøer og dagslys. På baggrund af drøftelsen har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet
et forslag til revision af retningslinjerne.

Borgerrepræsentationen besluttede den 8. oktober 2020 at sende forslaget til nye retningslinjer i
interessenthøring blandt interesseorganisationer, lokaludvalg og repræsentanter for altanfirmaer.

Der er svarfrist den 16. december 2020.

 

Opsummering af notatet "Forslag for ændrede retningslinjer for altaner"

1. Generelt forbud mod altaner på bygninger fra før 1856

På bygninger bygget før 1856 tillades ikke etablering af nye altaner, hverken mod gaden eller
gården.

Etageboliger bygget før 1856 ligger primært i Indre By og på Christianshavn med enkelte
bygninger på Indre Vesterbro og Nørrebro. I kommunen er der ca. 4.000 lejligheder i 550
etagebygninger i 4-7 etager fra før 1856, heraf er ca 1.800 i fredede bygninger og en del vil
være beskyttet af lokalplaner. 
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Forventet effekt:

•  De ældste gade og gårdrum bevares i deres oprindelige udtryk.
• Ca. 1.000 - 2.000 lejligheder vil ikke kunne etablere altaner hverken mod gården eller gaden.

2. Altaner mod gaden

• Af hensyn til bygningskulturarven, anbefaler forvaltningen, at retningslinjerne
ændres så der tillades færre og mindre altaner mod gaden, og at der
stilles større krav til altaners placering og udformning.

• Af hensyn til gadebilledet anbefaler forvaltningen generelt, at man reducerer dybden af
alle altaner mod gaden.

• Der skal ikke tillades huller i altanrankerne. Det betyder, at alle i en ejendom skal sige ja til
altanprojekt, for at det kan realiseres. På gadefacader fra efter 1930 kan der tillades et enkelt
hul i hver ranke af altaner.

• Større krav til altaners placering og udformning.

Forventet effekt af forvaltningens forslag til retningslinjer for altaner mod gaden:

• De foreslåede ændringer til retningslinjerne vil sikre et markant større hensyn
til bygningskulturarven.

• Mange lejligheder vil fortsat have mulighed for at etablere altaner mod gaden.
• Forvaltningen vurderer, at de foreslåede retningslinjer vil betyde en markant

reduktion i antallet .af nye altaner mod gaden særligt på ældre bygninger
fra før 1920 (Ca. 85.000 lejligheder ud af 210.000).

• Større krav til udformning kan være fordyrende.
• Større krav om symmetri stiller større krav til enighed i foreningerne, og

når færre lejligheder kan få altan, kan det blive sværere at få flertal for et altanprojekt
i en ejendomsforening.

• Den samlede effekt afhænger af, hvorvidt der tilvejebringes yderligere
hjemmel.

2.1. Forbud mod altaner mod gaden på bevaringsværdige bygninger med SAVE-værdi 1-3

 Forvaltningen anbefaler, at bygninger med en SAVE-værdi på 1-3 friholdes for altaner mod gaden
for at sikre gadefacaderne på de bygninger, der er vurderet at være arkitektonisk værdifulde, uanset
hvornår de er bygget, og om de har mange eller få dekorationer.

Forventet effekt af retningslinjer 2.1.

• Gadefacader på bygninger, der er vurderet til at have en høj bevaringsværdighed,
bevares i deres oprindelige udtryk uden altaner uanset hvornår de er bygget, og uanset om de
har mange eller få dekorationer. 

• Ca. 10 - 30.000 lejligheder vil ikke længere kunne etablere altaner mod gaden.
(Ca 50.000 lejligheder, dvs. 25% af alle lejligheder i byen, ligger i bygninger der har en
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SAVE-værdi på 1-3, men en del af disse lejligheder vil ikke kunne lave altaner mod gaden pga.
andre retningslinjer eller eksisterende planmæssige forhold.)

 

2.2. Forbud mod altaner mod gaden på bygninger med mange dekorationer 

På facader med mange dekorationer tillades ikke nye altaner. Det er en konkret vurdering hvorvidt en
facade har mange dekorationer. Facader med mere end 2 vandrette gesimser og facader, hvor
hovedparten af vinduesåbningerne er omgivet af dekorative elementer, vil ofte blive betegnet som
facader med mange dekorationer.

Effekt af retningslinje 2.2.

• En meget stor andel af de bygninger der opfattes som værdifulde i gadebilledet
vil blive sikret imod arkitektoniske forringelser ved opsætning af altaner. 

• Der vil være en del overlap mellem bygninger i smalle gader, bygninger med mange
dekorationer og bygninger med høj SAVE-værdi, hvilket gør det sværerere at estimere præcist,
hvor mange lejligheder der påvirkes af denne retningslinje, men det vil skønsmæssigt dreje sig
om ca. 4 - 12.000 lejligheder i bygninger opført mellem 1856 og 1920, der ikke længere
vil kunne etablere altaner mod gaden. (Der er bygget ca. 80.000 lejligheder mellem 1856 og
1920, hvilket svarer til 40% af alle lejligheder i byen).

 

2.3. Forbud mod altaner på ældre bygninger i de smalleste gader

I gader smallere end 14 m tillades altaner ikke på bygninger fra før 1920.

En del gader i Indre By, Christianshavn og de indre dele af brokvartererne er smallere end 14 m. De
fleste nye gader efter 1889 er bredere end 14 m. 

Effekt af retningslinje 2.3

• Oplevelsen af gaderummet og ældre facader i de smalleste gader bevares.
• Der vil være en del overlap mellem bygninger i smalle gader, bygningermed mange

dekorationer og bygninger med høj SAVE-værdi, hvilket gørdet sværere at estimere præcist,
hvor mange lejligheder, der påvirkes afdenne retningslinje, men det vil skønsmæssigt dreje sig
om ca. 4 - 12.000lejligheder i bygninger opført mellem 1856 og 1920, der ikke længere vilkunne
etablere altaner mod gaden. (Der er bygget ca. 80.000 lejligheder mellem 1856 og 1920, hvilket
svarer til 40% af alle lejligheder i byen).

 

2.3.1. Alternativ supplerende retningslinje - Ingen altaner mod gaden på bygninger fra før 1920

På bygninger bygget før 1920 tillades ikke etablering af nye altaner mod gaden.
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Hvis der ønskes et større hensyn til gadefacaderne på de ældre bygninger, end det hensyn
retningslinje 2.1, 2.2 og 2.3 sikrer, kan det besluttes at supplere disse retningslinjer med et forbud
mod altaner mod gaden på bygninger fra før 1920.

Forventet effekt af alternativ retningslinje 2.3.1.

• Gadefacader på bygninger der er bygget før altaner blev almindelige, bevares i deres
oprindelige udtryk uden altaner. 

• Størstedelen af brokvartererne og Indre By vil blive friholdt fra nye altaner mod gaden. 
• Ca. 40% af alle lejligheder i byen er fra før 1920 og vil ikke længere have mulighed for at

etablere altaner mod gaden. 
• Mange hjørnelejligheder kan ikke få altan, hvis de ikke kan etablere altan mod gaden.

 

2.4. Placering og udformning af altaner mod gaden på facader med færre dekorationer

Forvaltningen anbefaler,

• at der tillades altaner mod gaden på både nyere og ældre bygninger, der har enkle eller færre
dekorationer. 

• at dybden på altaner mod gaden reduceres til maksimalt 90 cm af hensyn til oplevelsen af
gaderummet og gadefacadernes arkitektur. Altaner der er dybere end 90 cm vil ofte opleves
dominerende.

Forventet effekt af de foreslåede retningslinjer under 2.4:

Forvaltningen vurderer, at der på facader med enkle eller færre dekorationer ofte kan etableres
altaner, på en måde der ikke væsentligt forringer bygningens originale arkitektoniske kvaliteter, også
på ældre bygninger.

Altaner på facader med dekorationer skal udformes, dimensioneres og placeres under hensyntagen
til facadens udformning. Det betyder, at ikke alle etager og ikke alle lejligheder kan få altaner.

3. Altaner mod gården

Forvaltningen anbefaler, på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets ønske om et større hensyn til
dagslys, friarealer og arkitektonisk kulturarv, at retningslinjerne ændres, så der stilles større krav til
placering, udformning og størrelse på altaner mod gården.

Indbliksskærme tager lys og udsyn og kan ofte virke som et visuelt dominerende
facadeelement. Derfor anbefaler forvaltningen at forbyde fastmonterede
indbliksskærme af mat glas eller lignende.

Forventet effekt af forvaltningens forslag til retningslinjer for altaner mod gården:

• De foreslåede ændringer til retningslinjer for altaner mod gården vil sikre et markant større
hensyn til bygningskulturarven, fælles friarealer og dagslys. 
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• Krav om mindre altaner og forbud mod indbliksskærme vil betyde at en del små lejligheder i
bygninger med trappetårne mod gaden, ikke længere vil kunne etablere altaner mod gården. 

• Altaner vil blive mindre og dermed også mindre brugbare. 
• Krav om mindre altaner vil formentlig betyde, at færre vil ansøge om at etablere altaner selvom

det er muligt.

3.1. Størrelse af altaner mod gården

Forvaltningen anbefaler, at den nuværende praksis med at anvende standardstørrelser
fastholdes, men at størrelserne på altanerne gøres mindre, så der tages et større hensyn til dagslys.

Forventet effekt af forvaltningens forslag til størrelser af altaner mod gården

• Mindre dybe altaner vil generelt betyde, at den potentielle dagslysforringelse mod gården
mindskes med 10-20 % i forhold til de nuværende retningslinjer.

• Kortere altaner, der dækker færre vinduer, vil betyde at den potentielle dagslysforringelse mod
gården vil mindskes med 50% i de små lejligheder.

3.1.1. Altandybde mod gården
Forvaltningen anbefaler, at altaner mod gården gøres 20 cm mindre dybe i forhold til de nuværende
retningslinjer.

Forventet effekt:

• Dagslysforringelse for underboen vil blive reduceret med 10-20 procentpoint. 
• Altaner mod gården vil blive mindre dybde og dermed også mindre anvendelige.

 

3.1.2. Altanlængde mod gården

Forventet effekt:

• I små og mellemstore lejligheder vil den potentielle dagslysforringelse fra en altan ovenover
blive mindsket med op til 50%.

• Halvdelen af vinduerne i en lejlighed mod gården vil blive friholdt for væsentlige
dagslysforringelser. 

• Færre lejligheder vil få lange altaner over flere vinduer med et stort anvendeligt
opholdsareal. 

• Små lejligheder i bygninger med udvendige trappetårne (15 – 30.000 lejligheder) mod gården
vil få sværere, ved at etablere opholdsaltaner og i nogle situationer, vil det ikke kunne lade sig
gøre.

 

3.2. Placering og udformning af altaner mod gården
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Forvaltningen anbefaler at altaner mod gården udformes, dimensioneres og placeres under
hensyntagen til brugen og den samlede oplevelse af rummet. 

Forventet effekt af de foreslåede retningslinjer under 3.2:

Det betyder, at ikke alle lejligheder kan få altaner, og der vil blive stillet visse krav til udformning og
systematik i opsætningen.

4. Altaner i stueetagen

Forvaltningen anbefaler, at forbyde opholdsaltaner i stueetagen (og i nogle tilfælde på 1. sal) der er
tættere på terræn end 2,8 m.

Effekt af retningslinje 4. Altaner i stueetagen

• Opholdsarealer på terræn vil ikke blive påvirket negativt af lave altaner. 
• Trapper til terræn i en gård kan fungere som en levende semiprivat kantzone, der giver mere liv

til gården og fungerer som privatlivs buffer til stuelejligheden. 
• Trapper til terræn mod gaden kan aktivere mindre brugte eksisterende friarealer og dermed

give mere byliv og tryghed. 
• Skønsmæssigt 30 – 35.000 stuelejligheder vil ikke kunne etablere en opholdsaltan. 
• Skønsmæssigt 15 – 25.000 stuelejligheder vil ikke kunne etablere en trappe til terræn pga. de

fysiske forhold.
• Skønsmæssigt 5 – 10.000 1. sals lejligheder har under 2,8 m til terræn og vil ikke kunne

etablere en opholdsaltan. 
• Trapper til terræn kan opleves som en uhensigtsmæssig privatisering af fællesarealer.

 

5. Altaner i tagetagen

Forvaltningen anbefaler at altaner uden udkragning i tagetagen tillades både mod gaden og gården.

Forventet effekt af de foreslåede retningslinjer under 5:

En altan i tagetagen, der ikke bryder tagkanten og er etableret uden udkragning,
opleves oftest harmonisk selv på ældre gadefacader med mange dekorationer.

 

6. Supplerende altaner

På facader, hvor der er opsat altaner med hul i rankerne, anbefaler forvaltningen
at tillade udfyldning af hullerne, både mod gaden og mod gården.

Forventet effekt af retningslinjerne under 6:

Hvis der ikke tillades supplerende altaner på facader med eksisterende altaner,
med huller i rankerne, vil et eventuelt uharmonisk tilfældigt mønster
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være fastlåst og lejligheder uden altaner vil ikke kunne få altaner mod
gaden.

 

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget drøfter, hvad der skal med i et høringssvar fra lokaludvalget om
forslagettil revision af retningslinjer for altaner.

Byudviklingsgruppens drøftelse

Byudviklingsgruppen drøftede sagen i sit møde den 29. oktober 2020. Fra referatet af mødet:

"Jep Loft:
Generel glæde over de nye retningslinjer, der, dersom de bliver vedtaget, vil indebære en betydelig
indskrækning i retten til at etablere altaner samt udgøre en værdifuld beskyttelse af
kulturarven. Retningslinjerne opererer med ejendomme i forskellige tidsperioder:

• Før 1856: Disse får mere end almindelig vanskeligt ved at få tilladelse
• Fra 1856-1920: Betydelig indskrænkning i mulighed for tilladelse navnlig mod gadeside
• Fra 1920-1950: Man forventer en reduktion på 10% til gårdside og 20% til gadeside
• 1950 og frem: Mindre ændringer fx smallere altaner (maksimalt 60 cm) mod gadeside
• Man skal etablere fyldte rankeri
• Forslag til høringssvar: Udtrykke glæde over forslag til retningslinjer og værdsætte at

kommunen vil beskytte kulturarven.

Anton Skovle:
Retningslinjerne er glædelige, fordi mange altaner skæmmer smukke ejendomme, og en del altaner
er så store at de indbyder til adfærd der støjer.

Sarah Toftkær:
Meget enig – dog med forbehold.

Susan Brinck:
Man skal indtænke hvilken kvalitativ gevinst en altan er for en lejlighed. Det må kunne lade sig gøre
at åbne for altaner på en måde som respekterer eksisterende arkitektur: vandrette bånd, friser, søjler,
pilastre m.m.

Ingolf Ibus:
Man må indtænke at altaner er en måde at skabe lys og luft i en ellers mørk lejlighed."

Borgerpanelundersøgelse

Formanden foreslår, at lokaludvalget gennemfører en borgerpanelundersøgelse om forslag til
revision af retningslinjer for altaner i perioden 23.-30. november 2020.
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Derudover foreslås det, at lokaludvalget udpeger tovholdere, som sammen med sekretariatet
planlægger og gennemfører borgerpanelundersøgelsen. 

Økonomi

Intet.

Videre proces

Lokaludvalgets bemærkninger vil indgå i formandens overvejelser om, hvad han skal indstille til
lokaludvalget at svare Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. forslaget om revision af retningslinjer for
altaner. 

Lokaludvalget skal beslutte sit høringssvar i mødet den 10. december 2020.

Tovholderne planlægger og gennemfører borgerpanelundersøgelsen i samarbejde med sekretariatet.
Lokaludvalget drøfter resultaterne af undersøgelsen i mødet den 10. december 2020 i forbindelse
med behandlingen af et udkast til høringssvar.

Bilag

1. Link til Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside med information om SAVE-systemet:

https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-miljoeer/bevaringsvaerdige-bygninger-metode/save/

Beslutning

1. Lokaludvalget tog til efterretning, at Gunna Starck havde sendt nedenstående bemærkninger til
sekretariatet, der vil indgå i udkastet til høringssvar vedr. ændrede retningslinjer for altaner, som
lokaludvalget skal tage stilling til i mødet den 10. december 2020:

"Fantastisk, at de tager fat i det. Håber, at de ikke ryster på hånden.

Visuelt kan det blive et stort fremskridt, da mange altaner er aldeles ufølsomt anbragt og er af
tarvelig, billigste standard.

Socialt kan en begrænsning kalde på flere gårde, hvor man kan opholde sig. Børn har ikke megen
glæde af altaner, men kan måske få sværere ved at hive de voksne ud i samfundet. Altaner gør, at
folk trækker sig tilbage til den halvprivate sfære, hvilket understreges af, at man omtaler
iindbliksgenerne ved skærmene.

Planmæssigt er altaner en faktuel udvidelse af bebyggelses%'en (ligesom tagterrasser og
overdækkede gårde). nogle får måske mere lys af en altan, men det er på bekostning af nogle
andres adgang til lys.
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Næste skridt kan vi håbe kunne være
- blændede vinduer (ofte brugt til reklamer)
- nye vinduespartier helt løsrevet fra husets arkitektur
- enorme reklamer, der får huset til at "tippe"."

 Lokaludvalget tog til efterretning, at Steen Juhl Olesen ønsker en bemærkning med i udkastet til
høringssvar vedr. ændrede retningslinjer for altaner, som lokaludvalget skal tage stilling til i mødet
den 10. december 2020, om at forskellen mellem altaner og tagterrasser er blevet udvisket og at man
i retningslinjerne derfor også bør tage stilling til tagterrasser.

2. Lokaludvalget besluttede at gennemføre en borgerpanelundersøgelse om forslag til ændrede
retningslinjer for altaner. 

3. Lokaludvalget udpegede Bent Lohmann, Jens Erik Frandsen og Anton Skovle til at planlægge og
gennemføre borgerpanelundersøgelsen sammen med sekretariatet.

Bilag
2. Forslag til ændrede retningslinjer for altaner
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INDRE BY LOKALUDVALG

8.  Kvarterplan for Grønnegade-kvarteret (2020-0851700)

Indre By Lokaludvalg skal godkende rammerne for en kvarterplan for Grønnegade-kvarteret.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender rammerne for en kvarterplan for Grønnegade-kvarteret, der
fremgår af løsningsafsnittet.

2. at Indre By Lokaludvalg udpeger tovholdere, som sammen med formandskabet og sekretariatet
er ansvarlig for kvarterplanens tilblivelse.

3. at Indre By Lokaludvalg bemyndiger ham til at orientere Borgerrepræsentationen om, at
lokaludvalget sætter arbejdet med en kvarterplan for Grønnegade-kvarteret i gang.

 

Problemstilling

I mødet den 25. juni 2020 præsenterede en gruppe borgere lokaludvalget for deres projekt ”Natur og
liv i Ny Adelgade”. I mødet den 13. august 2020 besluttede lokaludvalget at holde et borgermøde om
projektet, som skulle følges op af en borgerpanelundersøgelse. Borgermødet har endnu ikke kunnet
holdes pga. corona-situationen.

Projektet ”Natur og liv i Ny Adelgade” skal ifølge forslagsstillerne ses som et pilotprojekt for gaderne i
Grønnegade-kvarteret.

 

Grønnegade Kvarters Beboerforening har gentagne gange gjort offentligheden opmærksom på
problemer i kvarteret, der relaterer sig til nattelivet.

 

Løsning

Indre By betragtes generelt hverken som et udviklingsområde eller et udsat område, hvorfor bydelen
ikke i samme grad som fx Ørestad eller Tingbjerg har politisk bevågenhed. Lokaludvalget kan med
udvikling af kvarterplaner for udvalgte kvarterer i Indre By få rettet politisk fokus på behovet for, at der
til stadighed skal formuleres og implementeres udviklingstiltag i Indre By og andre eksisterende tæt
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by-områder i Københavns Kommune for at vedligeholde og styrke det fysiske og sociale miljø samt
hindre forfald.

Den hidtidige debat om projektet ”Natur og liv i Ny Adelgade” viser, at der ikke er enighed i gaden
om, at projektet skal fremmes. Debatten viser også, at der kan være et behov for at se overordnet på
tilstanden i Grønnegade-kvarteret; om der er behov for forandringer, der kan styrke dels det fysiske
miljø og dels det sociale miljø blandt beboerne og de lokale erhvervsdrivende i kvarteret.

Rammer for kvarterplan

Grønnegade-kvarteret afgrænses af Kongens Nytorv – Østergade – Kristen Bernikows Gade –
Christian IX’s Gade og Gothersgade.

Lokaludvalget skal søge at fremme de forslag til tiltag, der fremgår af kvarterplanen, og kvarterplanen
skal udgøre lokaludvalgets beslutningsgrundlag vedr. fremtidige forandringer i kvarteret, som andre
måtte foreslå. 

Kvarterplanen skal indeholde en række principper for forbedringer i kvarteret. Den skal indeholde
løsningsforslag til forandringer i byrummet og derigennem løsningsforslag til forandringer i
anvendelsen af byrummet. Derudover skal den angive veje til, hvordan naboskabet i kvarteret kan
styrkes.

Hovedformålet med kvarterplanen er således at forskønne Grønnegade-kvarteret, så det bliver et
bedre sted at bo og færdes.

Konkret skal kvarterplanen indeholde bud på, hvad kvarteret skal kunne (og ikke kunne) for
kvarterets beboere, for de lokale erhvervsdrivende og for kvarterets gæster, og beskrive hvordan
man rent praktisk når derhen.

Det er vigtigt, at de lokale beboere og de lokale erhvervsdrivende tager ejerskab til kvarterplanen.
Derfor skal udviklingen af kvarterplanen ske i et tæt samarbejde med de lokale beboere og de lokale
erhvervsdrivende.  Lokaludvalget kan her tage hele paletten af borgerdialogværktøjer i brug. Inden
arbejdet sættes i gang, skal der udarbejdes en drejebog med tidsplan for tilblivelsen af kvarterplanen.

Følgende kan indgå i en indholdsfortegnelse for kvarterplanen:

1. Introduktion
2. Fakta om kvarteret
3. Udfordringer og potentialer i kvarteret
4. Vision
5. Forudsætninger for kvarterplanen (herunder sammenhæng med projektet ”Mindre biltrafik i

Middelalderbyen”)
6. Principper for kvarterplanen

1. Det fysiske miljø
2. Det sociale miljø

3. Konkrete bud på et fremtidsbillede for de forskellige gader i kvarteret
4. Realisering af kvarterplanen
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Det er vigtigt at få slået fast, at kvarterplanen godt kan indeholde forslag om, at der ikke skal ændres
på de fysiske forhold, hvis det er det, der er stemning for i kvarteret eller i en gade.

Økonomi

Lokaludvalget vil i sit budget for 2021-puljen skulle afsætte en ramme til arbejdet med kvarterplan for
Grønnegade-kvarteret.

Videre proces

Udarbejdelsen af en drejebog med tidsplan starter i januar 2021. Målet er, at kvarterplanen kan
vedtages af lokaludvalget senest i november 2021.

Kvarterplanen vil kunne indgå i Indre By Bydelsplan. Tanken er, at arbejdet med bydelsplanen
indledes i forsommeren 2022, efter at det nye lokaludvalg er tiltrådt i april 2022.

 

Beslutning

 

1. På forslag fra Max Hochermann bemærker lokaludvalget, at beskrivelsen i afsnittet
"Problemstiling" af forslagsstillerne og af projektet for Ny Adelgade ikke er fyldestgørende.

2. Lokaludvalget godkendte rammerne for en kvarterplan for Grønnegade-kvarteret, der fremgår
af løsningsafsnittet.

3. Lokaludvalget udpegede Bent Lohmann, Jens Erik Frandsen, Anton Skovle og Hannibal C. Holt
til sammen med sekretariatet at være ansvarlig for kvarterplanens tilblivelse.

4. Lokaludvalget bemyndigede Bent Lohmann til at orientere Borgerrepræsentationen om, at
lokaludvalget sætter arbejdet med en kvarterplan for Grønnegade-kvarteret i gang.

Side 36



INDRE BY LOKALUDVALG

9.  Kvarterplan for Adelgade-kvarteret (2020-0851986)

Indre By Lokaludvalg skal godkende rammerne for en kvarterplan for Adelgade-kvarteret.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender rammerne for en kvarterplan for Adelgade-kvarteret, der
fremgår af løsningsafsnittet.

2. at Indre By Lokaludvalg udpeger tovholdere, som sammen med formandskabet og sekretariatet
er ansvarlig for kvarterplanens tilblivelse.

3. at Indre By Lokaludvalg bemyndiger ham til at orientere Borgerrepræsentationen om, at
lokaludvalget sætter arbejdet med en kvarterplan for Adelgade-kvarteret i gang.

 

Problemstilling

Adelgade-kvarteret har henligget ufærdigt de seneste 15-20 år.

I forbindelse med en sag om dispensation fra lokalplan nr. 375 ”Elværksgrunden”, der skulle gøre det
muligt at anvende Turbinehallerne til madmarked, modeshow, loppemarked og spillested, udtalte et
mindretal i Teknik- og Miljøudvalget tidligere i år, at de gerne ser, at der udarbejdes en kvarterplan,
som kan være et grundlag for områdets fremtidige udvikling.

Formanden har været i kontakt med en repræsentant for ejeren af Turbinehallerne om muligheden
for et samarbejde om en kvarterplan og herunder om dialog om, hvad Turbinehallerne skal anvendes
til og om hvordan aktiviteterne i Turbinehallerne vil kunne indpasses i kvarteret.

 

Løsning

Indre By betragtes generelt hverken som et udviklingsområde eller et udsat område, hvorfor bydelen
ikke i samme grad som fx Ørestad eller Tingbjerg har politisk bevågenhed. Lokaludvalget kan med
udvikling af kvarterplaner for udvalgte kvarterer i Indre By få rettet politisk fokus på behovet for, at der
til stadighed skal formuleres og implementeres udviklingstiltag i Indre By og andre eksisterende tæt
by-områder i Københavns Kommune for at vedligeholde og styrke det fysiske og sociale miljø samt
hindre forfald.
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Rammer for kvarterplan

Adelgade-kvarteret afgrænses af Kronprinsessegade - Sølvgade - Borgergade - Hindegade - St.
Kongensgade - Gothersgade.

Lokaludvalget skal søge at fremme de forslag til tiltag, der fremgår af kvarterplanen, og kvarterplanen
skal udgøre lokaludvalgets beslutningsgrundlag vedr. fremtidige forandringer i kvarteret, andre måtte
foreslå. 

Kvarterplanen skal indeholde en række principper for forbedringer i kvarteret. Den skal indeholde
løsningsforslag til forandringer i byrummet og derigennem løsningsforslag til forandringer i
anvendelsen af byrummet. Derudover skal den angive veje til, hvordan naboskabet i kvarteret kan
styrkes.

Hovedformålet med kvarterplanen er således at forskønne Adelgade-kvarteret, så det bliver et bedre
sted at bo og færdes.

Konkret skal kvarterplanen indeholde bud på, hvad kvarteret skal kunne (og ikke kunne) for
kvarterets beboere, for de lokale erhvervsdrivende og for kvarterets gæster, og beskrive hvordan
man rent praktisk når derhen.

Det er vigtigt, at de lokale beboere og de lokale erhvervsdrivende tager ejerskab til kvarterplanen.
Derfor skal udviklingen af kvarterplanen ske i et tæt samarbejde med de lokale beboere og de lokale
erhvervsdrivende.  Lokaludvalget kan her tage hele paletten af borgerdialogværktøjer i brug.

Inden arbejdet sættes i gang, skal der udarbejdes en drejebog med tidsplan for tilblivelsen af
kvarterplanen.

 

Følgende kan indgå i en indholdsfortegnelse for kvarterplanen:

1. Introduktion
2. Fakta om kvarteret
3. Udfordringer og potentialer i kvarteret
4. Vision
5. Forudsætninger for kvarterplanen
6. Principper for kvarterplanen

1. Det fysiske miljø
2. Det sociale miljø

3. Konkrete bud på et fremtidsbillede for de forskellige gader i kvarteret
4. Realisering af kvarterplanen

Det er vigtigt at få slået fast, at kvarterplanen godt kan indeholde forslag om, at der ikke skal ændres
på de fysiske forhold, hvis det er det, der er stemning for i kvarteret eller i en gade.
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Økonomi

Lokaludvalget vil i sit budget for 2021-puljen skulle afsætte en ramme til arbejdet med kvarterplan for
Adelgade-kvarteret.

 

Videre proces

Udarbejdelsen af en drejebog med tidsplan starter i januar 2021. Målet er, at kvarterplanen kan
vedtages af lokaludvalget senest i november 2021.

Kvarterplanen vil kunne indgå i Indre By Bydelsplan. Tanken er, at arbejdet med bydelsplanen
indledes i forsommeren 2022, efter at det nye lokaludvalg er tiltrådt i april 2022.

Beslutning

 

1. Lokaludvalget godkendte rammerne for en kvarterplan for Adelgade-kvarteret, der fremgår af
løsningsafsnittet.

2. Lokaludvalget udpegede Bent Lohmann, Jens Erik Frandsen, Anton Skovle og Max
Hochermann til sammen med sekretariatet at være ansvarlig for kvarterplanens tilblivelse.

3. Lokaludvalget bemyndigede Bent Lohmann til at orientere Borgerrepræsentationen om, at
lokaludvalget sætter arbejdet med en kvarterplan for Adelgade-kvarteret i gang.
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INDRE BY LOKALUDVALG

10.  Palads Teatret (2020-0852008)

Indre By Lokaludvalg skal tage formandens orientering om Palads Teatret til efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg tager hans mundtlige orientering om Palads Teatret til efterretning.
2. at Indre By Lokaludvalg drøfter Palads Teatret.

Problemstilling

Formanden har været til møde med Nordisk Film om Palads Teatret.

Løsning

Formanden orienterer mundtligt om mødet.

Formanden foreslår, at lokaludvalget på den baggrund drøfter Palads Teatret.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Afhænger af drøftelsen.

Beslutning

1. Lokaludvalget tog Bent Lohmanns mundtlige orientering om Palads Teatret til efterretning.
2. Lokaludvalget besluttede at bemyndige Bent Lohmann til at fortsætte arbejdet for at bevare

Palads Teatret.
3. Lokaludvalget besluttede at oprette en arbejdsgruppe vedr. Palads Teatret.
4. Lokaludvalget udpegede Bent Lohmann, Susan Brinck, Jep Loft, Niels Kongshaug, Marietta

Bonnet og Kjeld A. Larsen til arbejdsgruppen vedr. Palads Teatret.
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INDRE BY LOKALUDVALG

11.  Borgerpanelundersøgelse om badezone ved Ofelia Plads (2020-0843732)

Indre By Lokaludvalg skal beslutte at gennemføre en borgerpanelundersøgelse om en badezone ved
Ofelia Plads.

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Indre By Lokaludvalg gennemfører en borgerpanelundersøgelse blandt beboere i
Frederiksstaden og Nyhavn om forslaget om en badezone ved Ofelia Plads. 

2. at Indre By Lokaludvalg udpeger tovholdere til sammen med sekretariatet at planlægge og
gennemføre borgerpanelundersøgelsen.

Problemstilling

I mødet den 13. august 2020 besluttede lokaludvalget, at det overfor Kultur- og Fritidsforvaltningen og
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler en etablering af en badezone ved Kyssetrappen på Ofelia Plads.
Lokaludvalget besluttede samtidig at foreslå, at der i Budget 2021 afsættes penge til at realisere
projektet.

 

Løsning

Formanden mener, at en borgerpanelundersøgelse blandt beboene i Frederiksstaden og Nyhavn kan
kvalificere projektet yderligere og afdække, hvordan de vil benytte badezonen og eventuelle
omkringliggende faciliteter. 

Formanden foreslår derfor, at lokaludvalget gennemfører en borgerpanelundersøgelse blandt
beboere i Frederiksstaden og Nyhavn i perioden 26. november-1.december 2020.

Derudover foreslås det, at lokaludvalget udpeger tovholdere, der sammen med sekretariatet
planlægger og gennemføre borgerpanelundersøgelsen. 

Økonomi

Intet. 
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Videre proces

Tovholderne planlægger og gennemfører borgerpanelundersøgelsen i samarbejde med
sekretariatet. 

Lokaludvalget drøfter resultaterne af borgerpanelundersøgelsen i sit møde den 10. december 2020.

Beslutning

1. Lokaludvalget besluttede at gennemføre en borgerpanelundersøgelse blandt beboere i
Frederiksstaden og Nyhavn om forslaget om en badezone ved Ofelia Plads. 

2. Lokaludvalget udpegede Jens Erik Frandsen og Niels Kongshaug til  at planlægge og gennemføre
borgerpanelundersøgelsen sammen med sekretariatet.
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INDRE BY LOKALUDVALG

12.  Temaer for dialog med kultur- og fritidsborgmesteren. (2020-0838227)

Indre By Lokaludvalg skal beslutte temaer for lokaludvalgets dialog den 14. januar 2021 med kultur-
og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde, Alternativet. 

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg drøfter og beslutter temaer for lokaludvalgets dialog den 14. januar 2021
med kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde, Alternativet.

Problemstilling

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde vil gerne mødes med Indre By Lokaludvalg til en snak
om aktuelle forhold i bydelen, samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen m.m.

Mødet er for lokaludvalgets medlemmer. Det holdes den 14. januar 2021 kl. 17.00 -18.00 i Vartov.

Løsning

Lokaludvalget drøfter og beslutter temaer for dialogen med kultur- og fritidsborgmester Franciska
Rosenkilde.

Forslag fra Byudviklingsgruppen

Byudviklingsgruppen drøftet hvilke temaer, der skal drøftes med kultur- og fritidsborgmesteren. Fra
referatet:

Susan Brinck: 
Ønsker at tale med borgmesteren om kommunens bevillingspolitik. Har rekvireret (og også modtaget)
en ny oversigt over antal bevillinger. Da det samtidig oplystes, at bevillinger givet på sidste
nævnsmøde ikke var inkluderet, har hun bedt og fået tilsagn om at modtage en ny, hvor disse er
inkluderet. Den nye forventes modtaget i uge 45.Bbevillingsoversigten vil blive bearbejdet efter
samme mønster som oversigt af 15. august 2019.

Lean Milo: 
Vedligehold af legepladser.

Lean Milo:
Kulturhuses anvendelse, herunder kommunens støtte til private arrangører i kommunale bygnin-ger,
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som ikke magter at holde stoffer ude af huset ved arangementer.

Lean Milo:
Samarbejde – eller rettere – manglende samarbejde mellem forvaltninger

Lean Milo:
Paladsteatrets fremtid herunder Hovedbibliotekets eventuelle flytning

Anton Skovle:
Generelt kultur- og borgerhuses fremtid

Sally Mountfield: 
Natteværter.

Økonomi

Mødelokalet og forplejning betales af sekretariatets budget.

Videre proces

Sekretariatet giver borgmesterens sekretariat besked om hvilke temaer, lokaludvalget ønsker at
drøfte med hende.

Beslutning

1. Lokaludvalget drøftede, om følgende temaer skal indgå i lokaludvalgets dialog den 14. januar
2021 med kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde, Alternativet:

• Kulturhuset Indre By (foreslået af Steen Juhl Olesen)
• Kulturarv i bevarende lokalplaner (foreslået af Jep Loft)
• Turisme (foreslået af Sally Mountfield)
• Distortion (foreslået af Jens Erik Frandsen)
• Det forhold, at kulturturismen fylder forholdsvis mindre i København end i andre byer (foreslået af

Lone Skov Al-Awssi)
• Idrætsfaciliteter i Indre By (foreslået af Bent Lohmann)

 2. Lokaludvalget besluttede at fortsætte drøftelsen i mødet den 10. december 2020, så
Byudviklingsgruppen har mulighed for at  komme med forslag til temaer.
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INDRE BY LOKALUDVALG

13.  Ønskeliste til "Overførselssagen" og til kommunens budget for 2022 (2020-0852121)

Indre By Lokaludvalg skal beslutte ønsker til kommunens Budget 2022 samt til "Overførselssagen".

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg bemyndiger ham til at sende ønskelisten vedr. kommunens Budget
2022 og vedr. "Overførselssagen", der fremgår af løsningsafsnittet, til Borgerrepræsentationen
og til de forvaltninger, ønskerne angår.

 

Problemstilling

Den politiske proces vedr. kommunens Budget 2021 starter nu. Læs om kommunens budgetproces
her: https://www.kk.dk/artikel/s%C3%A5dan-vedtages-budgetterne

Hvert år er der en sag på Borgerrepræsentationens dagsorden om overførsel af
kommunens mindreforbrug i ét budgetår til det kommende budgetår. Borgerrepræsentationen kan enten
tildele midlerne til den oprindelige aktivitet eller bevillige dem til nye aktiviteter.

Læs om  Overførselssagen" her:
https://www.kk.dk/artikel/tidligere-overf%C3%B8rselssager?nm_extag=Link%3D%27CFSLB%27.

Løsning

Byudviklingsgruppen har drøftet ønskeliste og foreslår, at følgende ønsker kommer med på listen:

• Penge til reduktion af højresvingsulykker
• Penge til trafiksikkerhed generelt
• Penge til en social indsats, fx maduddeling til hjemløse

Formanden foreslår, at lokaludvalget tiltræder Byudviklingsgruppens forslag.

Derudover foreslår han, at følgende ønsker kommer med på listen (ikke-prioriteret):

Teknik- og Miljøudvalget
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1. Adfærdsregulerende afgift på udeserveringer og markering af udeserveringer i Indre By i
gadearealet

2. Flere affaldskurve i Indre By
3. Flere offentlige toiletter i Indre By
4. Flere cykelparkeringspladser i Indre By
5. Køb af parkeringspladser i parkeringsanlæg til beboere i Indre By, så gadeparkering i Indre By

kan nedlægges til fordel for rekreative og/eller miljørigtige formål, fx til affaldssortering
6. Ny indretning af Sankt Pauls Plads
7. Opdatering af hundeområdet på Eidsvoll Plads
8. Penge til borgerdialogprocesser, der kvalificerer arkitekturen i nyt byggeri
9. Penge til håndhævelse af regler og vilkår vedr. udeservering, drift af restaurationer, udendørs

musikarrangementer og events
10. Penge til udarbejdelse af bevarende lokalplaner i Middelalderbyen
11. Penge til udbygning af støjvagt-ordningen
12. Permanent lukning af Vester Voldgade mellem Vestergade og Lavendelstræde
13. Permanent lukning af Østbanegade ved Østerport for motoriseret trafik
14. Plan for et sammenhængende forløb for fodgængere på Fæstningsringen
15. Plan for træplantning i Nyboderkvarteret og gennemførelse af planen
16. Plan for, hvordan man vil tage højde for WHOs nye støjgrænser for trafik
17. Plantning af allé af træer i Kronprinsessegade mellem Sølvgade og Øster Voldgade
18. Pullerter i Middelalderbyen til regulering af trafikken
19. Trafiksikkerhed i Kronprinsessegade mellem Sølvgade og Øster Voldgade
20. Understøttelse af frivillighedsprojekter.

 

Kultur- og Fritidsudvalget:

1. Flere penge til håndhævelse af vilkår i alkoholbevillinger
2. Havnebad ved Havnegade
3. Fitnessområde ved Havnegade på "Bornholmerknasten"
4. Kommunens støtte til kultur- og spillesteder skal gives på vilkår, der sikrer, at kultur- og

spillesteder med kommunal støtte lever op til kommunens politikker, strategier, regler mm. på fx
miljøområdet og sundhedsområdet.

 

Formanden foreslår, at lokaludvalget bemyndiger ham til sende ønskelisten
til Borgerrepræsentationen og de forvaltninger, ønskerne angår, med uddybende bemærkninger om
ønskerne.

Økonomi

Intet.

Videre proces
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Formanden sender ønskelisten til Borgerrepræsentationens medlemmer og til de forvaltninger,
ønskerne angår.

Beslutning
Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Sally Mountfield om, at lokaludvalget foreslår, at der
afsættes penge til oprydning af herreløse cykler.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Jens Erik Frandsen om, at lokaludvalget foreslår, at der
afsættes penge til en badezone ved Kyssetrappen ved Ofelia Plads.

 

Lokaludvalget bemyndigede Bent Lohmann til at sende ønskerne vedr. kommunens Budget 2022 og
vedr. "Overførselssagen", der fremgår af løsningsafsnittet samt af de tiltrådte ændringsforslag, til
Borgerrepræsentationen og til de forvaltninger, ønskerne angår.
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INDRE BY LOKALUDVALG

14.  Overførsel af uforbrugte puljemidler i 2020 til 2021-puljen (2020-0851077)

Indre By Lokaludvalg skal beslutte at bede Økonomiforvaltningen om at få overført uforbrugte
puljemidler i 2020 til lokaludvalgets pulje i 2021.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg bemyndiger ham til at bede Økonomiforvaltningen om at få overført
uforbrugte puljemidler i 2020 til lokaludvalgets pulje i 2021.

Problemstilling

Medlemsforslag fra Gunna Starck:

"Kan lokaludvalget ikke få grønt lys fra Økonomiforvaltningen eller hvem det måtte være til, at vi
ekstraordinært kan overføre de uforbrugte puljemidler til 2021, fordi så meget af det, vi har støttet er
blevet aflyst/udsat, og det er lidt svært at disponere, når man ikke ved, hvor længe og hvordan de her
coronarestriktioner bliver ved.

Jeg kan jo forudse, at vi kan komme i bekneb sidst på næste år, når vi siger ja til, at så mange
projekter kan overføres til 2021."

Løsning

Formanden regner ikke med, at der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler i 2020 til
2021-puljen, især fordi kommunen formentlig har store corona-relaterede udgifter i 2021 og derfor
generelt vil anvende uforbrugte midler til det formål, men også fordi, der ikke er kutyme for det.

Ikke desto mindre foreslår formanden, at lokaludvalget gør forsøget og bemyndiger ham til at bede
Økonomiforvaltningen om at få overført uforbrugte puljemidler i 2020 til lokaludvalgets pulje i 2021.

Formandens forslag skal ses i lyset af, at nogle af de borgermøder, lokaludvalget planlagde at holde i
2020, forhåbentlig kan holdes i 2021. Det samme gælder et par af de aktiviteter, som lokaludvalget
har givet tilsagn om at støtte. Bemærk dog, at lokaludvalget skal genbehandle eventuelle
ansøgninger om støtte til aktiviteter, der er udsat fra 2020 til 2021. 

Økonomi
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Med forbehold for lokaludvalgets beslutninger i møderne den 12. november og 10. december 2020
forventer sekretariatet, at lokaludvalget vil bruge ca. 985.000 kr. af 2020-puljen, der er på ca.
1.498.000 kr. Dvs. at det ser ud til, at mindreforbruget bliver på ca. 513.000 kr, som går tilbage til
Kommunekassen, medmindre pengene kan overføres til 2021-puljen.

Størrelsen på lokaludvalgets 2021-pulje oplyses i lokaludvalgets møde den 12. november 2020.

Videre proces

Når lokaludvalget har givet sin bemyndigelse til formanden, beder han Økonomiforvaltningen om at få
overført uforbrugte puljemidler i 2020 til lokaludvalgets pulje i 2021.

Beslutning
 
Lokaludvalget bemyndigede Bent Lohmann til at bede Økonomiforvaltningen om at få overført
uforbrugte puljemidler i 2020 til lokaludvalgets pulje i 2021.
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INDRE BY LOKALUDVALG

15.  Puljeansøgninger, november 2020 (2020-0817873)

Indre By Lokaludvalg skal tage stilling til 4 ansøgninger om støtte.

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Indre By Lokaludvalg giver afslag til CPH:DOX på en ansøgning om 30.000 kr. af
lokaludvalgets 2021-pulje til minifestivalen ”CPH:DOX & Hotel Cecil præsenterer: Corona i
kulturen - år 1”, som afholdes den 11., 15., 16. og 17. marts 2021 på Hotel Cecil i Niels
Hemmingsens Gade. Afslaget begrundes med, at lokaludvalget vurderer, dels at der er meget
honorar og løn forbundet med festivalen og dels at den ikke er offentlig tilgængelig, når der
tages en billetpris på 90 kr.

2. at Indre By Lokaludvalg beslutter, om det skal give tilsagn til to borgere om 48.000 kr. af
lokaludvalgets 2021-pulje til den gratis aktivitet ”Fem lokale forfatteroplæsninger med temaet
“corona-tekster”, som afholdes på fem fredage kl. 16-17.30 på Hotel Ibsen i Vendersgade,
nemlig den 8., 15., 22. og 29. januar 2021 samt den 5. februar 2021.

3. at Indre By Lokaludvalg beslutter, om lokaludvalget skal give en borger tilsagn om 15.000 kr. af
lokaludvalgets 2021-pulje til festivalen "Symposion - Regensens vidensfestival 2021”, som
afholdes den 20.-22. maj 2021 på Regensen i Store Kannikestræde.

4. at Indre By Lokaludvalg fastholder sit oprindelige tilsagn om støtte til Another Public på 30.000
kr. til projektet ”Living Billboard” på Rådhuspladsen den 1. - 22. november 2021. Lokaludvalget
støtter ikke med ansøgte beløb på 50.000 kr., idet det ønsker at sprede sine anvendelsen af
sine midler. 

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 4 ansøgninger om støtte. 

Løsning

1. CPH:DOX & Hotel Cecil præsenterer: Corona i kulturen - år 1
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CPH:DOX har ansøgt om 30.000 kr. af lokaludvalgets 2021-pulje til minifestivalen ”CPH:DOX & Hotel
Cecil præsenterer: Corona i kulturen - år 1”, som afholdes den 11., 15., 16. og 17. marts 2021 på
Hotel Cecil i Niels Hemmingsens Gade. Ansøgeren vil sammen med Hotel Cecil sammensætte et
program af film, talks, performances og koncerter, der skal sætte fokus på, hvad vi har lært af et helt
år med Covid-19, og forsøge at komme med løsninger på, hvordan kulturlivet kan overleve krisen.

Minifestivalen bliver skudt i gang på årsdagen for regeringens nedlukning af Danmark. Det er målet,
at de forskellige aktiviteter under festivalen skal samle folk og inspirere dem til at indgå i dialog med
hinanden og derved blive klogere via hinandens erfaringer a la et borgermøde.

Mini-festivalen henvender sig til en bred målgruppe, da krisen har påvirket alle, hvorfor alle, uanset
alder, inviteres til at tale om krisen og dens følgevirkninger samt hvordan, kulturlivet kommer videre. I
dagtimerne vil der blive vist film for gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner og om aftenen kan
alle, der har interesse for demokrati, musik, film og kunstformer, deltage.

Festivalen annonceres både nationalt og internationalt. Derudover er det målet, afhængigt af støtten,
der evt. tildeles, at outdoor-kampagner på både busser, plakatsøjler, abribus’er og pyloner bliver
synlige i bybilledet, så lokale borgere bliver opmærksomme på festivalen. 

Det forventes, at op mod 2.200 deltagere vil besøge mini-festivalen over de fire dage. Det samlede
udgiftsbudget er på 140.000 kr. Der regnes med entréindtægter på 30.000 kr.

En eventuel støtte fra lokaludvalget vil gå til lokaleleje, arrangørløn, ekstern løn/ honorarer,
annoncering/ PR, tryk/ materialer, transport, forplejning, teknik, administration/ buffer og filmleje.

Sekretariatets bemærkninger

Lokaludvalgets eventuelle tilsagn om støtte, skal være betinget af, at gældende corona-regler og
-anbefalinger overholdes. Med den bemærkning ser sekretariatet intet til hinder for, at lokaludvalget
støtter minifestivalen med en underskudsgaranti.

Puljegruppens anbefaling

Er egentlig et godt projekt, men der er meget honorar og løn, hvortil kommer, at de 30.000 kr. i
indtægter ved en opringning viste sig at have en billetpris på 90 kr. som baggrund. Det mener vi ikke
kan betragtes som offentligt tilgængeligt, så det er et afslag.

Formandens indstilling

At Indre By Lokaludvalg giver afslag til CPH:DOX på en ansøgning om 30.000 kr. af lokaludvalgets
2021-pulje til minifestivalen ”CPH:DOX & Hotel Cecil præsenterer: Corona i kulturen - år 1”, som
afholdes den 11., 15., 16. og 17. marts 2021 på Hotel Cecil i Niels Hemmingsens Gade. Afslaget
begrundes med, at lokaludvalget vurderer, dels at der er meget honorar og løn forbundet med
festivalen og dels at den ikke er offentlig tilgængelig, når der tages en billetpris på 90 kr.

 

2. Fem lokale forfatteroplæsninger med temaet “corona-tekster”
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To borgere han ansøgt om 48.000 kr. af lokaludvalgets 2021-pulje til den gratis aktivitet ”Fem lokale
forfatteroplæsninger med temaet “corona-tekster”, som afholdes på fem fredage kl. 16-17.30 på Hotel
Ibsen i Vendersgade, nemlig den 8., 15., 22. og 29. januar 2021 samt den 5. februar 2021.

De fem forfatteroplæsninger afholdes sammen med BRØG Litteraturbar. Ansøgeren vil i den svære
corona-tid skabe et rum, hvor nye forfattere får mulighed for at oplæse en original tekst, de har
skrevet til lejligheden, om corona-pandemiens påvirkninger (½ time) og dernæst indgå i dialog med
publikum (1 time).

Flere af de forfattere, der er på vej, oplever, at udgivelser udskydes, samt at oplæsninger, foredrag
mm. aflyses. Forfatterne Jesper Fabricius, Lars Frost og Stine Askov har takket ja til at deltage.
BRØG Litteraturbar vil forsøge at finde de sidste to forfattere. Aktiviteten henvender sig til lokale
borgere og brugere af byen. Ligeledes vil det være muligt deltage via stream. Det vil være muligt at
købe forfatternes bøger på dagen for deres oplæsning.

En eventuel støtte fra lokaludvalget vil gå til forfatter-honorarer (6.000 kr. til hver forfatter),
annoncering/ PR, forplejning samt teknik (opsætning af scene og livestreaming).

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet vurderer, at forfatternes salg af bøger gør, at en eventuel støtte fra lokaludvalget kan
ses som en ulovlig indirekte erhvervsstøtte til de deltagende forfattere. Imidlertid vil bogsalget
formentlig være så begrænset, at der kan ses bort fra det. Med den bemærkning ser sekretariatet
intet til hinder for, at lokaludvalget støtter aktiviteten. Lokaludvalgets eventuelle tilsagn om støtte, skal
være betinget af, at gældende corona-regler og -anbefalinger overholdes. 

Puljegruppens anbefaling

To medlemmer af gruppen vil give afslag pga. for meget løn/honorar, og to medlemmer er indstillet
på at støtte.

Formandens indstilling

At Indre By Lokaludvalg beslutter, om det skal give tilsagn til to borgere om 48.000 kr. af
lokaludvalgets 2021-pulje til den gratis aktivitet ”Fem lokale forfatteroplæsninger med temaet
“corona-tekster”, som afholdes på fem fredage kl. 16-17.30 på Hotel Ibsen i Vendersgade, nemlig
den 8., 15., 22. og 29. januar 2021 samt den 5. februar 2021.

 

3. Symposion - Regensens vidensfestival 2021

En borger har ansøgt om 15.000 kr. af lokaludvalgets 2021-pulje til kultur- og vidensfestivalen 
”Symposion - Regensens vidensfestival 2021”, som afholdes den 20.-22. maj 2021 på Regensen i
Store Kannikestræde. Temaet for Symposion 2021 er grænser, som ifølge ansøgeren er et bredt og
højaktuelt tema, der har potentiale til at berøre mange forskellige områder i en tid, hvor nye
bevægelser og problematikker skyder frem og forandrer det moderne samfund.
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Det er målet at skabe et rum, hvor forskellige fagfolk fra den akademiske verden,
kulturpersonligheder, meningsdannere og tænkere fra andre fagfelter kan præsentere deres viden og
sætte den i relation til konkrete problemstillinger. På den måde bliver deltagerne mødt i øjenhøjde og
vil have mulighed for at relatere sig emnerne, som i år vil behandle grænser i forbindelse med det
offentlige og private, globalisering i et postkolonialt perspektiv, tilgængelighed og tilgængelige rum,
jorden og det ydre rum samt #MeToo og sexisme.Udover foredrag byder festivalen også på
litteraturoplæsninger og, kunstinstallationer og en koncert fredag aften.

Kultur– og vidensfestivalen henvender sig til alle interesserede og det er gratis at deltage.
Annoncering starter i begyndelsen af 2021 og foregår på sociale medier, blogs, i lokalaviser og via
plakater og flyers. Der  forventes op mod 1.000 besøgende fordelt over de tre dage samt en
indtjening på 5.000 kr. fra salg af drikkevarer. Arrangementet har et udgiftsbudget på 99.000 kr. En
eventuel støtte fra lokaludvalget vil gå til honorarer til oplægsholderne.  

Sekretariatets bemærkninger

Lokaludvalgets eventuelle tilsagn om støtte, skal være betinget af, at gældende corona-regler og
-anbefalinger overholdes. Med den bemærkning ser sekretariatet intet til hinder for, at lokaludvalget
støtter kultur- og vidensfestivalen med en underskudsgaranti.

Puljegruppens anbefaling

To medlemmer af gruppen vil give afslag pga. for meget løn/honorar, og to medlemmer er indstillet
på at støtte.

Formandens indstilling

At Indre By Lokaludvalg beslutter, om lokaludvalget skal give en borger tilsagn om 15.000 kr. af
lokalduvalgets 2021-pulje til festivalen "Symposion - Regensens vidensfestival 2021”, som afholdes
den 20.-22. maj 2021 på Regensen i Store Kannikestræde.

 

4. Living Billboard (genansøgning pga. udskydelse)

Another Public har ansøgt om 50.000 kr. af lokaludvalgets 2021-pulje til projektet ”Living Billboard”,
som foregår over tre uger på Rådhuspladsen den 1. -22. november 2021. Projektet bliver skabt i
samarbejde med Københavns Ungeråd og billedkunstner Pelle Brage.

Living Billboard er borgernes eget reklameskilt og en social skulptur på Rådhuspladsen af
billedkunstner Pelle Brage. Projektet tilbyder borgere en central arena, Rådhuspladsen, hvor de kan
bidrage til pladsens visuelle udtryk, ytre deres stemme og få muligheden for at blive set og hørt på en
plads, hvor der er mange kommercielle lysreklamer. Det er hensigten, at interesserede får mulighed
for at lave egne lysreklamer i dagtimerne i et åbent reklameværksted. Her kan deltagerne producere
byrums-budskaber med afsæt i deres egne tanker og drømme om byen, som om aftenen vises på en
skulpturel lysreklame til glæde, forundring og eftertanke for de forbipasserende. Projektet vender
markedsføringens traditionelle logik på hovedet, som normalt prøver at aktivere forbipasserende til at
købe noget. Living Billboard prøver derimod at få folk til at udtrykke sig og deltage i samtalen om,
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hvad der giver en by værdi. Projektet er ifølge ansøgeren en ny og mere demokratisk måde at bruge
byen og den offentlige plads på.

Det er gratis at deltage i projektet, som primært henvender sig til unge mellem 10 og 16 år.
Ansøgeren forventer minimum 20-40 personer om dagen i snit vil besøge Living Billboard og deltage
i produktionen. Udgiftsbudgettet er på 205.000 kr. En eventuel støtte fra lokaludvalget vil gå til
håndværker og byggeassistance, materialer, honorarer, annoncering/ PR, grafik/ tryk, transport,
strøm og administration.

Sekretariatets bemærkninger

Lokaludvalget besluttede i september 2020 at støtte en lignende aktivitet med 30.000 kr., der skulle
have fundet sted i november 2020. Den er nu aflyst.

Lokaludvalgets eventuelle tilsagn om støtte skal være betinget af, at gældende corona-regler
og-anbefalinger overholdes. Med den bemærkning ser sekretariatet intet til hinder for, at
lokaludvalget støtter arrangementet.

Puljegruppens anbefaling

Ok til udsættelse. Men husk, at de kun fik de 30.000 kr. af de ansøgte 50.000 kr. 

Formandens indstilling

At Indre By Lokaludvalg fastholder sit oprindelige tilsagn om støtte til Another Public på 30.000 kr. til
projektet ”Living Billboard” på Rådhuspladsen den 1. - 22. november 2021. Lokaludvalget støtter ikke
med ansøgte beløb på 50.000 kr., idet det ønsker at sprede sine anvendelsen af sine midler. 

Økonomi

Der er endnu ingen ramme for 2021. Hvis indstillingerne følges, vil der som udgangspunkt være
disponeret for 30.000 kr. af 2021-puljen. Beslutter lokaludvalget at støtte ansøgning nr. 2 og nr. 3
med det fulde beløb, vil der i alt være disponeret for 83.000 kr. 

Videre proces

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

I mødet den 8. oktober 2020 besluttede lokaludvalget, at der skulle være en ekstra ansøgningsrunde
i 2020. Lokaludvalget vil derfor også skulle tage stilling til puljeansøgninger i mødet den 10.
december 2020.

Beslutning
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1. Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give afslag til CPH:DOX på en ansøgning om
30.000 kr. af lokaludvalgets 2021-pulje til minifestivalen ”CPH:DOX & Hotel Cecil præsenterer:
Corona i kulturen - år 1”, som afholdes den 11., 15., 16. og 17. marts 2021 på Hotel Cecil i
Niels Hemmingsens Gade. Afslaget begrundes med, at lokaludvalget vurderer, dels at der er
meget honorar og løn forbundet med festivalen og dels at den ikke er offentlig tilgængelig, når
der tages en billetpris på 90 kr.

2. Lokaludvalget tiltrådte et forslag fra Marietta Bonnet om, at lokaludvalget giver tilsagn om at
støtte med 3.000 kr. pr. forfatter, der deltager i oplæsningerne med corona-tekster, dvs. 15.000
kr., idet lokaludvalget vurderer, at dette beløb er på niveau med andre former for honorarer ved
optrædener, fx. til musikere.

Lokaludvalget tiltrådte et forslag fra Bent Lohmann om, at lokaludvalget giver tilsagn om at
støtte annoncering/PR samt lydteknik, opsætning af scene og klargøring og håndtering af
streaming; dvs. i alt 8.000 kr. jf. ansøgerens budget.

Lokaludvalget havde dermed godkendt, at det giver tilsagn til to borgere om 23.000 kr. af
lokaludvalgets 2021-pulje til den gratis aktivitet ”Fem lokale forfatteroplæsninger med temaet
“corona-tekster”, som afholdes på Hotel Ibsen i Vendersgade i januar og februar 2021. Støtten
øremærkes til 3.000 kr. pr. forfatter, der deltager i oplæsningerne med corona-tekster, 3.000 kr.
til annoncering/PR og 5.000 kr. til lydteknik, opsætning af scene og klargøring og håndtering af
streaming. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb, dels fordi det vurderer, at 3.000
kr. i forfatterhonorar er på niveau med andre former for kunstnerhonorarer ved optrædener, fx.
til musikere, og dels fordi lokaludvalget ikke ønsker at give støtte til forplejning.

3. Lokaludvalget godkendte et forslag fra Bent Lohmann om, at lokaludvalget giver en borger
tilsagn om 15.000 kr. af lokaludvalgets 2021-pulje til festivalen "Symposion - Regensens
vidensfestival 2021”, som afholdes den 20.-22. maj 2021 på Regensen i Store Kannikestræde.
Støtten øremærkes til 3.000 kr. pr. oplægsholder. 

4. Lokaludvalget godkendte indstilingen om at give Another Public tilsagn om 30.000 kr. til
projektet ”Living Billboard” på Rådhuspladsen den 1. - 22. november 2021. Lokaludvalget
støtter ikke med det ansøgte beløb på 50.000 kr., fordi det ønsker at sprede anvendelsen af
sine midler. 
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INDRE BY LOKALUDVALG

16.  Orientering fra arbejdsgrupperne mv. (2020-0834310)

Indre By Lokaludvalg skal tage orienteringerne fra arbejdsgrupperne mv. til efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg tager orienteringen fra arbejdsgrupperne mv. til efterretning.

Problemstilling

Lokaludvalgets arbejdsgrupper:
• Byudviklingsgruppen
• Restaurations-, Nattelivs- og Eventgruppen
• Puljegruppen

Kontaktgrupper
• Kultur
• Idræt, sundhed og ældre
• Turisme
• Erhverv
• Socialområdet
• Børn og unge (vakant)
• Integration (vakant)

Lokaludvalgets repræsentation i andre fora
• Repræsentation i bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By & Christianshavn
• Repræsentation i Samarbejdsforum for nattelivet
• Følgegruppen vedr. vandkulturhus på Papirøen
• Godsnetværket
• Parkbrugerrådet for Ørstedsparken
• Parkbrugerrådet for Østre Anlæg
• By & Havns forum for lokaludvalg

Lokaludvalgets samarbejder
• Lynetteholm-gruppen sammen med Christianshavns Lokaludvalg

Lokaludvalgets kvartersansvarlige
1. Middelalderbyen
2. Metropolzonen (Postdistrikt København V)
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3. Nansensgade-kvarteret
4. Øster Farimagsgade-kvarteret
5. Østerport
6. Frederiksstaden og Nyboder
7. Gammelholm og Nyhavn

Løsning

Arbejdsgrupperne mv. orienterer lokaludvalget om nyt.

Økonomi

Intet. 

Videre proces

Arbejdsgrupperne mv. arbejder som aftalt i lokaludvalget.

Beslutning
Byudviklingsgruppen

Kjeld A. Larsen oplyste, at Byudviklingsgruppen har vedtaget en mødeplan for 2021.

 

Lynetteholm-gruppen

Kjeld A. Larsen oplyste, at det var planen at Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg
skulle holde et borgermøde om Lynetteholm den 26. november 2020. Imidlertid er høringen
af Miljøkonsekvensrapporten (VVM) udskudt, så den sendes i offentlig høring i 8 uger af Trafik,
Bygge- og Boligstyrelsen fra den 30. november 2020 til den 25. januar 2021. Derfor er det nu på tale
af flytte borgermødet til januar 2021.
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INDRE BY LOKALUDVALG

17.  B-sag: Årsplan for det lokale miljøarbejde i 2021 (2020-0851188)

Indre By Lokaludvalg skal godkende en årsplan for det lokale miljøarbejde i 2021.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2021, der ses i
bilaget, med en bemærkning til budgettet på side 6 i årsplanen om, at lokaludvalget opfordrer
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn til at nedbringe udgifterne til husleje, administration og
lignende driftsudgifter.

Problemstilling

Indre By  Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg har ansvaret for kommunens lokale
miljøarbejde i de to bydele, men har indgået en driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Indre By &
Christianshavn om implementeringen af det lokale miljøarbejde. I henhold til driftsstøtteaftalen skal
det lokale miljøarbejde baseres på en årsplan. 

Lokaludvalget drøftede input til årsplanen i sine møder den 13. august og den 10. september 2020.

Løsning

Årsplanen, der ses i bilaget, blev aftalt den 2. november 2020 på et koordineringsmøde mellem
formandskaberne for Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg og Miljøpunkt Indre By &
Christianshavn, og rettet til den 6. november 2020 efter en drøftelse mellem lokaludvalgets formand
og Miljøpunkt Indre By & Christianshavns formand.

I årsplanen er skitseret en række projekter i Indre By og på Christianshavn, som omhandler indsatser
indenfor temaerne 

1. Mere genbrug og lokaliteter til sortering
2. Grøn by, klimatilpasning, bæredygtighed
3. Renere luft i byen og mindre CO2
4. Mindre støj i byen

Kommunikation, synlighed og netværk indgår som en naturlig del af hver af de fire temaer.
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Formanden foreslår, at lokaludvalget godkender årsplanen, der ses i bilaget, med en bemærkning til
budgettet på side 6 i årsplanen om, at lokaludvalget opfordrer Miljøpunkt Indre By & Christianshavn til
at nedbringe udgifterne til husleje, administration og lignende driftsudgifter.

Bemærkningen om udgifterne til husleje, administration og lignende driftsudgifter skal ses i lyset af, at
driftsudgifterne udgør knap halvdelen af budgettet for det lokale miljøarbejde i 2021. Den anden
halvdel af budgettet relaterer sig til ovennævnte fire temaer, men indeholder lønudgifter.

Økonomi

I 2020 betaler Københavns Kommune 715.624 kr. til Indre By Lokaludvalg og Christianshavns
Lokaludvalg for lokaludvalgenes varetagelse af den lokale miljøopgave i de to bydele. Pengene er sendt
videre til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn.

Det vides endnu ikke, hvor meget Københavns Kommune vil betale til det lokale miljøarbejde i de to
bydele i 2021.

 

Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg har betalt hhv. 680.000 kr. og 100.000 kr. til
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn for løsning af den lokale miljøopgave i 2020.

De to lokaludvalg har givet Miljøpunkt Indre By & Christianshavn tilsagn om at betale 680.000 kr. og
100.000 kr. til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn for løsning af den lokale miljøopgave i 2021.

Videre proces

Christianshavns Lokaludvalg tager i sit møde den 25. november 2020 stilling til årsplanen. 

Beslutning
Marietta Bonnet og Kjeld A. Larsen deltog ikke i behandlingen af denne sag pga. inhabilitet.

 

Lokaludvalget godkendte årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2021, der ses i bilaget, med en
bemærkning til budgettet på side 6 i årsplanen om, at lokaludvalget opfordrer Miljøpunkt Indre By &
Christianshavn til at nedbringe udgifterne til husleje, administration og lignende driftsudgifter.

Bilag
1. Forslag til Årsplan 2021 for det lokale miljøarbejde
2. Bilag til årsplan for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 2021

Side 59



INDRE BY LOKALUDVALG

18.  B-sag: Status på nattelivskampagne (2020-0851916)

Indre By Lokaludvalg skal tage status på nattelivskampagnen, som det samarbejder med Sikker By
om, til efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg tager status på nattelivskampagnen, som det samarbejder med Sikker
By om, til efterretning. Se løsningsafsnittet.

Problemstilling

Restaurations-, Nattelivs- og Eventgruppen havde den 25. august 2020 møde med medarbejdere
fra Sikker By og Koncernkommunikation i Økonomiforvaltningen om samarbejdet om og
konkretisering af nattelivskampagnen primo november 2020, som lokaludvalget i mødet den 25. juni
2020 afsatte 100.000 kr. til.

I mødet den 10. september 2020 tog lokaludvalget stilling til et forslag om at udvide rammen med
200.000 kr., så rammen er på 300.000 kr., idet betingelsen var, at pengene bruges i 2020 og at de ikke
bliver brugt til konsulentbistand. Lokaludvalget besluttede at tage stilling til forslaget, når der foreligger
noget konkret om indholdet i kampagnen.

Sagen med forslaget om at udvide rammen med 200.000 kr., så rammen er på 300.000 kr., var på
dagsordenen for lokaludvalgets møde den 8. oktober 2020, men blev udsat til mødet den 12. november
2020.

Løsning

Sikker By oplyste den 26. oktober 2020, at et adfærdsbureau, som Sikker By har hyret, er i gang med
at lave feltarbejde og har afholdt et sidste fokusgruppeinterview med udvalgte unge fra København
og omegn. Samtidig afventer Sikker By input fra Københavns Politi, der er ved at udarbejde en
rapport om udviklingen i nattelivet mht. overtrædelse af ordensbekendsgørelsen. 

Formanden vurderer, at der ikke er grundlag for at udvide rammen med 200.000 kr. til 300.000 kr.
Pengene når ikke at blive brugt i 2020, medmindre lokaludvalget beslutter, at de må bruges til
konsulentbistand. Det kan formanden ikke anbefale.

Økonomi
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Lokaludvalget har afsat 100.000 kr. til nattelivskampagnen.

Videre proces

Formanden orienterer lokaludvalget, når der er nyt om nattelivskampagnen.

Beslutning
Lokaludvalget tog status på nattelivskampagnen til efterretning.

Side 61



INDRE BY LOKALUDVALG

19.  B-sag: Kampagne for Indre By Borgerpanel (2020-0846840)

Indre By Lokaludvalg skal beslutte at afsætte penge til en kampagne for Indre By Borgerpanel. 

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Indre By Lokaludvalg afsætter 30.000 kr. af 2020-puljen til en kampagne for Indre By
Borgerpanel. Pengene tages af puljen "Egne projekter".

Problemstilling

Indre By Lokaludvalgs digitale borgerpanel har i øjeblikket 4.007 tilmeldte borgere. Jf. to andre sager
på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 12. november 2020 er det tanken at foretage to
borgerpanelundersøgelser i den nærmeste fremtid om henholdsvis etablering af en badezone ved
Ofelia Plads og om forslag til ændrede retningslinjer for altaner. Formålet med kampagnen er således
at rekruttere flere medlemmer til borgerpanelet, inden de to borgerpanelundersøgelser sættes i
gang. 

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget afsætter en ramme på  30.000 kr. til en kampagne for Indre By
Borgerpanel. Pengene bruges til annoncering i lokale medier, der dækker København K, København
V og København Ø, såldes at der annonceres i hele lokaludvalgets område.

Derudover bruges der penge på at promovere borgerpanelet på Facebook.

Borgerpanelet vil også blive promoveret i lokaludvalgets nyhedsbrev og på lokaludvalgets
hjemmeside.

Lokaludvalgets medlemmer og suppleanter opfordres til at promovere borgerpanelet gennem deres
netværk.

Økonomi

Det foreslås at afsætte 30.000 kr. af 2020-puljen til en kampagne for Indre By Borgerpanel. 
Pengene tages af puljen "Egne projekter".
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Videre proces

Sekretariatet gennemfører kampagnen i perioden 16.-22. november 2020.

De nævnte borgerpanelundersøgelser gennemføres i ugen efter.

Beslutning

Lokaludvalget afsatte 30.000 kr. af 2020-puljen til en kampagne for Indre By Borgerpanel. Pengene
tages af puljen "Egne projekter".
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20.  B-sag: Status på lokaludvalgets 2020-pulje, november 2020 (2020-0852285)

Indre By Lokaludvalg skal tage en status på lokaludvalgets 2020-pulje til efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg tager status på lokaludvalgets 2020-pulje til efterretning - se bilaget.

 

Problemstilling

Lokaludvalget har bedt om en status på lokaludvalgets pulje i hvert lokaludvalgsmøde.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget tager status på lokaludvalgets 2020-pulje til efterretning - se
bilaget.

Økonomi

Se bilaget.

Videre proces

 

Lokaludvalget arbejder videre i henhold til sit budget.

Beslutning

Lokaludvalget tog status på lokaludvalgets 2020-pulje til efterretning.

 

Bilag
1. Økonomioversigt
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21.  B-sag: Henvendelser til lokaludvalget, november 2020 (2020-0834322)

Indre By Lokaludvalg skal tage formandens håndtering af henvendelser til lokaludvalget til
efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg tager håndteringen af henvendelser til lokaludvalget siden sidste
lokaludvalgsmøde til efterretning.

Problemstilling

Siden mødet den 8. oktober 2020 har lokaludvalget modtaget en række henvendelser.

Løsning

1. Petanquebane i Havnegade

Med mail den 10. august 2020 foreslog en borger, at der anlægges et par petanquebaner på
Havnegade-promenaden, hvor unge som ældre kan mødes og konkurrere. Han nævnte, at de kan
etableres med de obligatoriske mål uden de store investeringer, bare de har en kant, så kuglerne ikke
ryger i havnen eller ud på cykelstien.

Sekretariatet bad Teknik- og Miljøforvaltningen svare borgeren og lokaludvalget.

Forvaltningen svarede den 9. oktober 2020, at der er større sammenhængende grusarealer i
Havnegade, hvor man gerne må spille petanque. Der er ingen afgrænsninger på arealerne, hvilket
giver dem en stor fleksibilitet i forhold til mange muligheder for brug. Det er meningen, at der ikke
skal være afgrænsninger, så forvaltningen kan ikke imødekomme forslaget om at etablere kanter.
Forvaltningen henviser i stedet til petanquebanen på Sankt Annæ Plads.

 

2. Kulturhuset Indre By

Med mail den 2. november 2020 oplyste en borger, at han havde kontaktet Kulturhuset Indre By for
at få indsigt i aftalen mellem Kulturhuset Indre By og Think.dk og DepotCPH. Han var rystet over
svaret; nemlig, at der på nuværende tidspunkt ikke er underskrevet en partnerskabsaftale, idet
udformningen af samarbejdet stadig er undervejs.
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Sekretariatet har kvitteret for oplysningen.

 

3. Pladsen ved Stormbroen

Med mail den 3. november 2020 orienterede en borger om hans mail til Teknik- og Miljøforvaltningen,
hvori han foreslår

• fjernelse af cykelstativerne ud for Nybrogade 26, da de står akavet og lidt fjendtligt spærrer for
fortovstrafik og for oplevelsen af den nu åbne plads med den fornemme brolægning.

• opstilling af cykelstativer på pladsen ved Stormbroen.
• opstilling af to eller tre bænke på pladsen ved Stormbroen, da det er her den store

underholdning er, når havnerundfarten kæmper sig rundt i kanalens krumning og de mange
udlejningsbåde så utrætteligt vinker til folk på land.

Sekretariatet har kvitteret for orienteringen.

 

4. Adfærden i Østre Anlæg

Borgeren, der tidligere har skrevet til lokaludvalget om adfærden i Østre Anlæg, kvitterede med mail
den 4. november 2020 for lokaludvalgets indsats i sagen. Hun oplyste samtidig, at Teknik- og
Miljøforvaltningen har orienteret hende om, at man nu vil gå i gang med at se på en skiltning, der
oplyser om, at brug af lydforstærket musik i Østre Anlæg ikke er tilladt. 

Sekretariatet har kvitteret for oplysningen.

Økonomi

Intet. 

Videre proces

Se ovenfor.

Beslutning
Lokaludvalget tog formandens håndtering af henvendelser til lokaludvalget siden seneste
lokaludvalgsmøde til efterretning.
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22.  Meddelelser (2020-0834329)

Beslutning
Hotel i Købmagergade

Bent Lohmann oplyste, at Hines Nordic har foreslået lokaludvalget at holde et møde, hvor der følges
op på mødet i februar 2020. De, der deltog i mødet i februar 2020, vil senere få information om
tidspunktet for det opfølgende møde.

Sankt Pauls Plads

Bent Lohmann oplyste, at han har kontakt til et medlem af Teknik- og Miljøudvalget om opbakning til
forskønnelsesprojektet for Sankt Pauls Plads, som en lokal beboergruppe med assistance fra
lokaludvalget arbejder på at skaffe finansiering til.

Bevarende lokalplaner

Bent Lohmann oplyste, at han har kontakt til et medlem af Teknik- og Miljøudvalget om opbakning til
lokaludvalgets ønske om bevarende lokalplaner i Middelalderbyen. Han bad Jep Loft om materiale,
der kan understøtte lokaludvalgets ønske.

Kulturhuset Indre By

Bent Lohmann oplyste, at han og Lean Milo har haft et møde med ledelsen af Kulturhuset Indre By.
Det blev oplyst, at man er bundet af en politisk beslutning om, at man skal afprøve partnerskaber om
driften af kulturhuset i det næste 1½ år. Der blev dannet en gruppe af repræsentanter for Kultur- og
Fritidsforvaltningen og for lokaludvalget, som skal formulere temaer for hvilke aktiviteter, kulturhuset
skal indeholde. Det kunne fx. være aktiviteter for unge, som er for gamle til at benytte kommunens
klubtilbud. Kultur- og Fritidsudvalget får en orientering om samarbejdet mellem Kultur- og
Fritidsforvaltningen og lokaludvalget om Kulturhuset Indre By.

Arbejdsgruppe om Kulturhuset Indre By

Bent Lohmann oplyste, at han i næste lokaludvalgsmøde vil foreslå, at lokaludvalget opretter en
arbejdsgruppe om Kulturhuset Indre By, som borgerne inviteres til at deltage i.

Distortion 2021

Bent Lohmann oplyste, at en borger har henvendt sig til ham om beslutningen i Teknik- og
Miljøudvalget den 9. november 2020 om at tillade, at der tages entré til Distortion
2021-arrangementet på Rådhuspladsen, selv om det er et offentligt areal. Beslutningen i Teknik- og
Miljøudvalget blev standset og skal nu behandles i Borgerrepræsentationen.
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Lokaludvalget bad ham skrive til medlemmerne af Borgerrepræsentationen, at man bør finde et andet
sted end Rådhuspladsen til Distortion-arrangementer. Hvis der kommer Distortion-arrangementer på
Rådhuspladsen i 2021, er lokaludvalget imod, at der tages entré, da Rådhuspladsen er et offentligt
areal, ligesom lokaludvalget er imod, at Distortion får støtte fra kommunen.

Lokaludvalgets møde den 10. december 2020

Bent Lohmann oplyste, at corona-situationen gør, at lokaludvalgets møde den 10. december 2020
sandsynligvis afholdes på Teams og at lokaludvalgets julemiddag må udskydes, indtil der er lempet
så meget på corona-restriktionerne, at det er muligt at afholde den; forhåbenligt senest i juni 2021.

København

Gunna Starck læste op fra en artikel om København skrevet af Pernille Stensgaard.
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23.  Eventuelt

Beslutning
Intet.
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Om lokaludvalgets møde den 12. november 2020

Beslutning
Mødet startede kl. 18.33 og sluttede kl. 22.26.

 

Om dagsordenen

Dagsordenen blev behandlet i denne rækkefølge:

3. Dialog med borgerrepræsentant Jakob Næsager, Det Konservative Folkeparti, om aktuelle temaer
1. Åben spørgetid
8. Kvarterplan for Grønnegade-kvarteret
2. Referat og godkendelse af dagsordenen
18. Status på nattelivskampagne 
19. Kampagne for Indre By Borgerpanel
20. Status på lokaludvalgets 2020-pulje, november 2020 
21. Henvendelser til lokaludvalget, november 2020
17. Årsplan for det lokale miljøarbejde i 2021
4. Høringssvar om tilpasning af lokaludvalg
5. Høringssvar om forslag og placering af monument for Grevinde Danner
6. Opfølgning på borgerpanelundersøgelse om nattelivet
7. Forslag til ændrede retningslinjer for altaner
9. Kvarterplan for Adelgade-kvarteret
10. Palads Teatret
11. Borgerpanelundersøgelse om badezone ved Ofelia Plads
12. Temaer for dialog med kultur- og fritidsborgmesteren
13. Ønskeliste til "Overførselssagen" og til kommunens budget for 2022
14. Overførsel af uforbrugte puljemidler i 2020 til 2021-puljen
15. Puljeansøgninger, november 2020
16. Orientering fra arbejdsgrupperne mv.
22. Meddelelser
23. Eventuelt

 

Mødedeltagere

Beboerrepræsentationen Nansensgade 47 Bent Lohmann

Rådet for Bæredygtig Trafik Kjeld A. Larsen
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Tivolis Venner Jep Loft

Miljøpunkt Indre By/Christianshavn Marietta Bonnet

A/B Hjørnehuset, Øster Farimagsgade 75 / Zinnsgade 2 Anton Ørnbo Skovle

Grønnegade Kvarters Beboerforening Max Hochermann

Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade (Kartoffelrækkerne) Ingolf Ibus

Foreningen til Fremme for Facadebeplantning Niels Kongshaug

KBH K – Commerce & Culture Tanya Jørgensen

Nørre Kvarter Beboerforening Sally Mountfield

Rundetårn Kvarters Beboerforening Lone Skov Al Awssi

Gammelholm Beboerforening Michael Thorup

Bo Bedre Bedst Susan Brinck

Socialdemokratiet Lars Vedel Jørgensen

Det Radikale Venstre Steen Juhl Olesen

Konservativt Folkeparti Peter Stakemann

Socialistisk Folkeparti Jan Frederik Hansen

Venstre Jens Erik Frandsen

Enhedslisten Gunna Starck

 

Fraværende med afbud

Hannibal C. Holt. I stedet deltog 2. suppleant Max Hochermann.
Lean Milo. I stedet deltog 2. suppleant Niels Kongshaug.
Hans-Henrik T. Ohlsen. I stedet deltog 2. suppleant Lone Skov Al Awssi.
Lise Smørum. Hun har ingen suppleant.
Jens Vexø. Han har ingen suppleant.

Fraværende uden afbud

Ulla Ekberg.

Fraværende i mødet

Anton Skovle ankom til mødet kl. 18.39 under behandlingen af dagsordenens punkt 3.
Peter Stakemann ankom til mødet kl. 19.20 under behandlingen af dagsordenens punkt 3.
Marietta Bonnet og Kjeld A. Larsen forlod mødet kl. 20.47-21.04 under behandlingen af
dagsordenens punkt 17 pga. inhabilitet.

Næste møde

Næste møde i Indre By Lokaludvalg holdes den 10. december 2020 kl. 18.30 på Teams.
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