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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

1.  Åben spørgetid (2021-0339413)

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
Musikarrangementer på Refshaleøen

En borger spurgte, om lokaludvalget kan gøre noget i forhold til støjen fra musikarrangementerne på
Refshaleøen, som til tider er til gene for beboerne på Margretheholm. Særligt et musikarrangement i
september var generende. 

Poul Cohrt svarede, at afgørelsen om tilladelse til arrangementerne ikke ligger under lokaludvalget,
men at lokaludvalget for at par år siden indsendte et høringssvar vedr. et udkast til "Forskrift for
udendørs musikarrangementer". Det blev aftalt, at sekretariatet mailer høringssvaret til borgeren.

Jette Philipsen svarede, at hun havde noteret sig, at musikarrangementer placeres på Refshaleøen
med den begrundelse, at de ikke påvirker boliger.

Jane Lytthans svarede, at musikarrangementet på Refshaleøen i september kunne høres på det
centrale Christianshavn.

Sven Aage Schlosrich svarede, at musikarrangementet på Refshaleøen i september også var til gene
for beboerne på Holmen. Bassen gik igennem bygningerne. Arrangementet skulle stoppe kl. 1, men
musikken stoppede først kl. 4.

Lis Schertiger-Nielsen svarede, at Nemoland har fået diskanthøjtalere, som mindsker påvirkningen af
omgivelserne.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

2.  Referat og godkendelse af dagsordenen (2021-0339418)

Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte referatet af det seneste lokaludvalgsmøde og godkende
dagsordenen for det aktuelle lokaludvalgsmøde.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af lokaludvalgsmødet den 29. september
2021.

2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for det aktuelle møde.

 

Problemstilling

Lokaludvalget skal drøfte referatet af lokaludvalgsmødet den 29. september 2021. Endvidere skal
lokaludvalget godkende dagsordenen for det aktuelle møde.

Løsning

Referater

Referatet drøftes. Eventuelle rettelser noteres.

Dagsorden

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

Økonomi

Intet.

Videre proces

Intet.

Beslutning

Side 3



1. Lokaludvalget havde ingen bemærkninger til referatet af lokaludvalgsmødet den 29. september
2021.

2. Lokaludvalget godkendte dagsordenen for det aktuelle møde.

3. I fortsættelse af behandlingen af dagsordenens punkt 2 "Referat og godkendelse af dagsordenen"
godkendte lokaludvalget indstillingen i følgende sager: 
12. Informationsmøde om Vandkulturhuset på Papirøen
14. Borgerpanelundersøgelse om kultur, fritid og idræt
16. Anerkendelsesprisen 2021.

 

Bilag
1. Referat af mødet den 29. september 2021 (ikke på papir)
2. Referat af mødet den 29. september 2021 - tillægsdagsordenen (ikke på papir)

Side 4

\Attachments\29094128-42628793-1.pdf
\Attachments\29094128-42628792-1.pdf


CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

3.  Christianshavns Torv (2021-0339331)

Christianshavns Lokaludvalg skal tage til efterretning, at formanden har skrevet til politidirektøren og
socialborgmesteren om forholdene på Christianshavns Torv.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. At Christianshavns Lokaludvalg tager hans brev til politidirektøren og socialborgmesteren om
forholdene på Christianshavns Torv, som han sendte den 22. oktober 2021, til efterretning.
Brevet fremgår af løsningsafsnittet.

Problemstilling

Med mail den 30. september 2021 gjorde en borger lokaludvalget opmærksom på de tiltagende
udfordringer på og omkring Christianshavns Torv. Han gav udtryk for,

At grupper på torvet dagligt forulemper folk, sviner, ødelægger og stjæler Super Brugsens
varer, udøver organiseret tyveri af cykler, drikker alkohol og ryger hash.
At der overnattes på torvet.
At en sælger af et hjemløse-blad ved nedgangen til metroen ikke er fattig, fordi hun har en dyr
iPhone; hun er der for at advare om politiet.
At særligt en gruppering, østeuropæere , er voldelige over for alle, også overfor de øvrige
socialt udsatte, som opholder sig på torvet.
At politiet og de sociale myndigheder negligerer de gener, som grupperingernes opførsel
medfører for folk, som opholder sig på eller passerer hen over torvet.

Han bad lokaludvalget om input til sagen, inden han skriver til Teknik- og Miljøforvaltningen.

 

Løsning

Lokaludvalgets forretningsudvalg har drøftet henvendelsen. Forretningsudvalget anerkender, at
problemerne på torvet er taget til og kan genkende flere af de forhold, som borgeren peger på.
Forretningsudvalget mener, at lokaludvalget fortsat skal have den holdning, at torvet er for alle, også
for dem, som måske har haft mindre held på vejen gennem livet. Men alle, uanset alder, køn, etnicitet
osv., skal overholde loven. Heri ligger også, at man skal tage hensyn til hinanden og hinandens
særheder.
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Forretningsudvalget erkender, at der skal en omfattende social indsats til, hvis der skal være
normale forhold  på torvet. Men mindre kan gøre det. Det vigtigste er, at man trygt kan opholde sig

på eller bevæge sig hen over torvet.

Da en gruppering i øjeblikket dominerer torvet, bad forretningsudvalget den 20. oktober 2021
formanden kontakte Din Betjent om forholdene. Din Betjent har fokus på problemet, men foreslog, at
formanden også henvender sig til politiets ledelse og til de sociale myndigheder. Efter aftale med
lokaludvalgets forretningsudvalg skrev formanden derfor den 22. oktober 2021 til politidirektøren og
socialborgmesteren:

Christianshavns Lokaludvalg har som sit hovedsynspunkt, at Christianshavns Torv skal være for alle
- også de måske lidt mindre heldigt stillede. Det meste af tiden fungerer det også, bl.a. i kraft af en vis
selvjustits. Men der er perioder, hvor grupperinger bidrager med en betydeligt afvigende - og
utryghedsskabende - adfærd.

En sådan periode oplever vi lige nu. Tidligere er en sådan udvikling blevet imødegået med øget
politi-patruljering i en kortere tid eller med opstilling af den mobile politistation, samt med en
intensiveret indsats fra de sociale myndigheder. Vi oplevede, at det havde en positiv effekt.

Derfor beder vi om, at sådanne tiltag gentages nu.

Med venlig hilsen

Poul Cohrt,
formand

Kopi sendt til Team Sikker By i Økonomiforvaltningen

Økonomi

Intet.

Videre proces

Borgeren, der har skrevet til lokaludvalget, orienteres om formandens brev.

Beslutning

1. Lokaludvalget tog formandens brev til politidirektøren og socialborgmesteren om forholdene på
Christianshavns Torv, som fremgår af løsningsafsnittet, til efterretning.

2. Lokaludvalget godkendte et forslag fra Poul Cohrt om, at lokaludvalget har som målsætning, at
Torvet er for alle.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

4.  Drøftelse af forslag til tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II (Margretheholm) (2021-0339350)

Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte forslag til tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II, der skal 
muliggøre en daginstitution til vuggestue- og børnehavebørn, et botilbud til unge med autisme samt
servicefunktioner i form af et fælleshus på to byggegrunde på Margretheholm.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter forslaget til tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II, der skal 
muliggøre en daginstitution til vuggestue- og børnehavebørn, et botilbud til unge med autisme
samt servicefunktioner i form af et fælleshus på to byggegrunde på Margretheholm.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt forslag til tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II i offentlig høring
på Bliv Hørt-portalen i perioden 30. september 2021 til 25. november 2021. Se bilaget.

Formålet med lokalplantillægget er at muliggøre en daginstitution til vuggestue- og børnehavebørn, et
botilbud til unge med autisme samt servicefunktioner i form af et fælleshus på to byggegrunde på
Margretheholm.

Lokaludvalget samarbejder med Teknik- og Miljøforvaltningen om et offentligt informationsmøde om
sagen, som holdes den 4. november 2021 kl. 17-19 i et beboerlokale på adressen
Margretheholmsvej 76.

Lokaludvalget skal beslutte sit høringssvar i mødet den 24. november 2021.

Løsning

Formanden ønsker en drøftelse af forslaget til tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II, så han har en
pejling på, hvad lokaludvalget mener om sagen, når han skal lede det offentlige informationsmøde
den 4. november 2021.

I bilaget ses høringssvaret, som lokaludvalget afgav i forbindelse med den interne høring om
lokalplantillægget.

Arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havnen drøftede sagen i sit møde den 19. oktober 2021.
Arbejdsgruppen vurderede, at der er behov for en daginstitution på Margretheholm, men den
forventer, at borgerne, der deltager i informationsmødet, i hovedsagen vil tale om, at de mister
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parkeringspladser, når der skal bygges botilbud og daginstitution på arealet. Imidlertid har det været
kendt, at parkeringspladserne er midlertidige. Desuden er der et parkeringsanlæg i området.

Derudover forventer arbejdsgruppen, at der på informationsmødet også vil blive talt om trafikken i
området og om de tiltag, der er på vej på Refshalevej. Teknik- og Miljøforvaltningen skal være
forberedt på at kunne besvare spørgsmål om dette.

Arbejdsgruppen drøftede derudover, hvordan botilbuddet til unge med autisme vil komme til at ligge i
forhold til den fredede vandflyverhangar.

Økonomi

Lokaludvalget har afsat en ramme på 6.000 kr. til det offentlige informationsmøde den 4. november
2021.

Videre proces

Sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen er lokaludvalget den 4. november 2021 kl. 17-19 vært for
et offentligt informationsmøde om forslaget til tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II.

Lokaludvalget skal beslutte sit høringssvar om sagen i lokaludvalgsmødet den 24. november 2021.

Bilag

0. Link til den offentlige høring på Bliv Hørt-portalen:

https://blivhoert.kk.dk/hoering/holmen-ii-tillaeg-7-lokalplanforslag-og-kommuneplantillaeg

Beslutning

 

1. Lokaludvalget drøftede forslaget til tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II. Der var følgende
bemærkninger i drøftelsen: 

Det er utilstedeligt, at kommunen laver lokalplaner om. En lokalplan bør være gældende
og skal ikke ændres.
Forslaget er udtryk for, at kommunen vil blande befolkningen.
Det er bekymrende, at der placeres en bygning lige foran den fredede flyhangar.
Arealerne, der benyttes som parkeringsplads, har aldrig været udlagt til parkeringsplads.
Institutionerne, som forslaget giver mulighed for, er nødvendige.
Man kan se på side 11 i forslaget, at byggeriet i delområde IID vil lukke flyhangaren inde.
Der bør stilles krav om transparens for bygningen, som skal bygges her.

Bilag
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1. Forslag til tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II
2. Lokaludvalgets høringssvar i den interne høring (ikke på papir)
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

5.  Fortætning i gårde og huludfyldning i karreer (2021-0339317)

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en holdning til kommunens politik vedr. fortætning i gårde
og huludfyldning i karreer med henblik på at få respons fra de øvrige lokaludvalg. 

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter, hvilken holdning lokaludvalget har til afsnittene i
Kommuneplan 2019 om huludfyldning og fortætning, jf. afsnittet "Problemstilling".

2. at Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger formanden til at sende et brev til de øvrige
lokaludvalg om Christianshavns Lokaludvalgs holdning til huludfyldning og fortætning. Brevet
baseres på lokaludvalgets bemærkninger til sagen i mødet den 27. oktober 2021. De øvrige
lokaludvalg anmodes om kommentarer til sagen. Formålet med initiativet er at gøre
Borgerrepræsentationen opmærksom på lokaludvalgenes holdning til huludfyldning og
fortætning.

Problemstilling

I mødet den 29. september 2021 besluttede lokaludvalget at bede sekretariatet undersøge, hvordan
de øvrige lokaludvalg arbejder med fortætning i gårde og huludfyldning i karreer.

Christianshavns Lokaludvalgs sekretariat spurgte den 6. oktober 2021 de øvrige lokaludvalgs
sekretariater om deres lokaludvalg har  drøftet huludfyldninger i karreer og fortætning i gårde samt
om de evt. har vedtaget noget om det i deres bydelsplaner.

Christianshavns Lokaludvalgs sekretariat nævnte, at drøftelsen i Christianshavns Lokaludvalg om
huludfyldning og fortætning relaterer sig til 2-3 konkrete byggerier i gårde de seneste år samt til en ny
byggesag vedr. opførelse af et hus i et hul i en karre, som benyttes som ind- og udgang af karreens
beboere.

Christianshavns Lokaludvalgs sekretariat orienterede desuden de øvrige lokaludvalgs sekretariater
om, at drøftelsen i Christianshavns Lokaludvalg også skal ses i lyset af, at man tidligere havde en
politik om at sanere gårde og indrette gårdanlæg, men at man nu taler om fortætning jf.

indsatsen, der omtales på side 51 i Kommuneplan 2019: "Vi arbejder med en stationsnær
fortætning, der understøtter en udbygning af den kollektive trafik."
Redegørelsen for byudvikling i Kommuneplan 2019, der ses her:
https://kp19.webprod.kk.dk/retningslinjer/overordnet-byudvikling/byudvikling
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de generelle bestemmelser for særlige bebyggelsesforhold i rammerne for byudviklingen i
Kommuneplan 2019, hvor der bl.a. står: "Ved huludfyldning i karreer og gadeforløb kan den
maksimale bebyggelsesprocent overskrides og friarealprocenten fraviges, hvis de ubebyggede
arealer vurderes at blive tilfredsstillende. Bestemmelse finder ikke anvendelse i E0- og
J0-områder (kreative zoner), hvor det tilstræbes at bevare den eksisterende bebyggelse."

Sekretariatet har modtaget følgende svar:

Amager Øst: Har så vidt vides ikke drøftet fortætning og huludfyldning.

Brønshøj-Husum: Se svaret i bilaget..

Indre By: Indre By Lokaludvalg drøfter jævnligt, hvordan arkitekturen i de ejendomme, der bygges i
huller i karreer og på tomme grunde, (ikke) passer ind i omgivelserne. Indre By har udtalt sig imod
dels opfyld i havnen til byggeri og dels husbåde i havnen og kanalerne. Som en udløber af etablering
af en tagterrasse på Cinemateket har Indre By Lokaludvalg haft fokus på, hvordan offentlige og
private tagterrasser påvirker omgivelserne.

Nørrebro: Nørrebro Lokaludvalg har ikke en vedtaget politik om huludfyldninger i karreer og
fortætning i gårde og der står heller ikke noget i deres seneste bydelsplan. Men de har dog i flere
høringssvar givet udtryk for at de synes at Nørrebro er fuldt udbygget .

Vanløse: I Vanløse er man mere interesseret i problemstillingen om dobbelthuse på villagrunde, men
det er jo også en fortætningsproblematik.

Christianshavns Lokaludvalgs sekretariat formoder, at problemstillingen om dobbelthuse på
villagrunde også er et tema i Valby Lokaludvalg.

 

Løsning

Formanden mener, at lokaludvalget skal problematisere, 

at man jf. Kommuneplan 2019 politisk arbejder med en stationsnær fortætning

politikken, som afsnittene "Stationsnær byudvikling" og "Rækkefølgen for byudviklingen" i
redegørelsen for byudvikling i Kommuneplan 2019, der ses
her: ttps://kp19.webprod.kk.dk/retningslinjer/overordnet-byudvikling/byudvikling og i bilaget, er
udtryk for
 
at jf. Kommuneplan 2019 kan den maksimale bebyggelsesprocent overskrides og
friarealprocenten fraviges, hvis de ubebyggede arealer vurderes at blive tilfredsstillende. Det
skal herunder problematiseres, at det ikke står klart, hvem der skal vurdere, at de ubebyggede
arealer bliver tilfredsstillende.

Formanden foreslår, at lokaludvalget især skal sætte spørgsmålstegn ved, om
Borgerrepræsentationen og forvaltningen kan skabe bymæssige kvaliteter, som gør områderne
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attraktive som arbejds- og/eller bosted, bl.a. gennem gode rammer for byliv, bebyggelsens arkitektur,
byrum/friarealer m.v. , sådan som det i redegørelsen for byudvikling i Kommuneplan 2019 påstås, at
man kan i forbindelse med den konkrete planlægning for byområder med højere tætheder.

Derudover foreslår formanden, at lokaludvalget overordnet skal sætte spørgsmålstegn ved, om det er
fremsynet at rulle tidligere tiders stort set vellykkede gårdsaneringspolitik tilbage, sådan som
ovennævnte uddrag af kommuneplan 2019 kan ses som udtryk for.

Formanden foreslår desuden, at han bliver bemyndiget til at bede de øvrige lokaludvalg kommentere
på Christianshavns Lokaludvalgs holdning til huludfyldning og fortætning i gårde på baggrund af.
lokaludvalgets drøftelse i mødet den 27. oktober 2021. De øvrige lokaludvalg vil blive orienteret om,
at deres svar vil blive sendt til Borgerrepræsentationen sammen med et brev med Christianshavns
Lokaludvalgs holdning til temaet.

De ovennævnte forslag fra formanden har som formål at påvirke Borgerrepræsentationen til at se
nuanceret på, hvordan den eksisterende by skal fortættes. Formanden mener, at Kommuneplan
2019 stort set giver carte blanche til forvaltningen til at imødekomme bygherrers huludfyldnings- og
gårdfortætningsprojekter. Dvs. at bygherrerne stort set bestemmer, hvordan fortætningen af den
eksisterende by skal ske.

Formanden ser gerne, at der i stedet etableres en forretningsgang, som sikrer, at der politisk tages
stilling til alle huludfyldnings- og gårdfortætningsprojekter, således at der politisk tages ansvar for
hvert enkelt konkrete projekt. En ny forretningsgang på området skal desuden omfatte borgerdialog
og høring af lokaludvalgene om hvert projekt. Formålet med en ny forretningsgang er at sikre, at
huludfyldninger og fortætninger giver de bymæssige kvaliteter, som gør et område som
Christianshavn endnu mere attraktiv som arbejds- og/eller bosted. Forretningsgangen skal med
andre ord medvirke til at ændre på eller helt frasortere huludfyldnings- og gårdfortætningsprojekter,
som kan forringe de bymæssige kvaliteter og attraktionen ved fx. Christianshavn. Derudover skal en
ny forretningsgang medvirke til at forankre sådanne projekter lokalt. 

 

Økonomi

Intet.

Videre proces

Formanden beder de øvrige lokaludvalg kommentere på Christianshavns Lokaludvalgs holdning til
huludfyldning og fortætning. Lokaludvalget behandler sagen igen i mødet den 15. december 2011,
når de øvrige lokaludvalgs svar foreligger.

Beslutning
Til mødet forelå et svar fra Vesterbro Lokaludvalg. Se bilagslisten.
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1. Lokaludvalget drøftede, hvilken holdning lokaludvalget har til afsnittene i Kommuneplan 2019
om huludfyldning og fortætning, jf. afsnittet "Problemstilling". Der var følgende bemærkninger i
drøftelsen:

Det er især et problem for Indre By og Christianshavn.
Kommuneplanen skal ændres på dette punkt. 
Gårdsaneringerne gav lys og luft. Huludfyldninger og fortætning vil give skygge.
Det er politisk, men gårdlaugene og beboerrepræsentationerne bør inddrages ved
beslutning om fortætning og huludfyldning.
Der mangler en definition af, hvad tæthed er. Der er brug for praktiske eksempler. Fx. kan
man se forhøjelsen af Ørkenfortet som en fortætning.

 
2. Lokaludvalget udpegede Erik Rasmussen og Katinka Haxthausen til sammen med sekretariatet

at udarbejde et udkast til brev om lokaludvalgets holdning til huludfyldning og fortætning.
Lokaludvalget tager stilling til brevet i sit møde den 15. december 2021.

Bilag
1. Brønshøj-Husum om fortætning
2. Uddrag af Kommuneplan 2019: Retningslinjer for byudvikling
3. Nyt bilag: Vesterbro Lokaludvalg om huludfyldning

Side 13

\Attachments\29099187-42639875-1.pdf
\Attachments\29099186-42639874-1.pdf
\Attachments\29191645-42802907-1.pdf


CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

6.  Høringssvar om "Idekatalog Liv og udfoldelse på vandet 2021" (2021-0339354)

Christianshavns Lokaludvalg skal godkende et høringssvar til Kultur- og Fritidsforvaltningen
om "Idekatalog Liv og udfoldelse på vandet 2021".

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender høringssvaret til Kultur- og Fritidsforvaltningen
om "Idekatalog Liv og udfoldelse på vandet 2021", der fremgår af løsningsafsnittet.

 

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et idekatalog til udvikling af Liv og udfoldelse på
vandet  i Københavns havn og kyster. Se bilaget. Ideen med kataloget er - via eksempler - at skabe
debat om hvad der er brug for i udviklingen af et endnu bedre kultur- og fritidslivs i havnen og langs
med Københavns kyster. Hvad skal der være fokus på og hvad mangler der eventuelt?

Kataloget er i offentlig høring på Bliv Hørt-portalen i perioden 29. juni-29. oktober 2021.

Lokaludvalget drøftede sagen i sit møde den 24. juni 2021. Se referatet i bilaget.

 

Løsning

Lokaludvalgsmedlem Mogens Holm og suppleant Gert Vincent foreslår følgende høringssvar:

"Christianshavns Lokaludvalg takker for det inspirerende idékatalog Liv og udfoldelse på vandet , og
skal knytte følgende bemærkninger til oplægget:

Lokaludvalget finder det som udgangspunkt godt, at der er tænkt på en mangfoldighed af
aktivitetstyper i havnen, og lokaludvalget har ingen bemærkninger til de enkelte aktiviteter. Men
mangfoldigheden af aktiviteter udgør samtidig et dilemma, fordi der er risiko for, at de mange
forskellige aktivitetstyper kommer i konflikt med hinanden.
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Vi skal derfor fra lokaludvalgets side foreslå, at kommunen gør sig nogle klarere overvejelser om,
hvordan man bedst mindsker konflikter mellem aktiviteterne. For eksempel hvordan man forhindrer
ulykker med udlejningsbåde eller kommerciel sejlads, når aktiviteterne i havnen øges.

Lokaludvalget bemærker, at idéoplægget falder inden for rammerne af Teknik- og Miljøforvaltningens
strategioplæg En havn af muligheder  fra 2013, men idéoplægget forholder sig kun til, hvordan
havnen kan anvendes til de sportsprægede aktiviteter. Lokaludvalget mener, at indretning og brug af
havnen skal ses i et bredere perspektiv, og lokaludvalget så gerne, at kommunen var mere konkret
om en helhedspræget brug og indretning af havnen.

I oplægget tales således kun om brugere  af havnen, mens beboere og grundejere ikke er tænkt ind.
Lokaludvalget vil opfordre til, at man indtænker borgerne i mere bred forstand, og hvordan havnen
kan bidrage til at forbedre alle borgeres kvalitet i byen. Som f.eks. ved at etablere rammerne for
klubaktiviteter, som svømmeklub/-skole, saunafaciliteter og sejlerskole, hvor maritim læring tilbydes.

Endvidere vil lokaludvalget pege på følgende:

Der bør etableres en infrastruktur på land, der understøtter livet på vandet, f.eks. mulighed for
cykelparkering, affaldsopsamling, toiletter og omklædning ved de steder, hvor der gøres plads
til aktivitetstyper.

Mere aktivitet på vandet vil uvægerligt give mere støj, hvilket særligt er en udfordring for
beboere, da lyd og støj bæres længere over vand. Derfor må medtænkes støjregulering.
Det er vigtigt, at klubber og faste aktiviteter med tilknytning til København prioriteres og får den
fornødne plads i havnen.

Der er behov for at etablere stillezoner i og ved vandet, som er kendetegnet ved, at man her
har mulighed for at opleve vandet uden aktiviteter og kan give rum for refleksion.

Der savnes nogle overvejelser over, hvordan havnen kan anvendes som rum for kunst og
kreative kunstnere, f.eks. områder af havnen, der kan anvendes til skiftende udstillinger, hvor
vandet og byen bruges som element i kunsten.

Der kunne med fordel indrettes familievenlige aktivitetsmuligheder ved havnen, hvor der tages
hensyn til småbørnsfamilier, f.eks. gennem etablering af legepladser i tilknytning til cafémiljø, så
familier i nærområderne kan få en samlet og tryg oplevelse ved vandet.

Naturen får trangere og trangere kår efterhånden, som aktiviteterne i havnen udvides og
intensiveres. Der bør etableres naturlommer langs hele havnen, hvor biodiversitet er i
højsædet. Særligt mangler der områder, hvor svømmefuglene kan få den fornødne ro i
ynglesæsonen.

Christianshavns Lokaludvalg udarbejdede i 2018 et visionsoplæg med titlen KøbenHAVN for alle ,
som vedlægges dette høringssvar. Kommunen er velkommen til at søge inspiration i oplægget.

Med venlig hilsen
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Poul Cohrt,
formand

Økonomi

Intet.

Videre proces

Når lokaludvalget har godkendt høringssvaret, lægger sekretariatet det på Bliv Hørt-portalen og
sender det til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Bilag

0. Link til sagen på Bliv Hørt-portalen:

https://blivhoert.kk.dk/hoering/horing-af-idekatalog-liv-og-udfoldelse-pa-vandet

 

Beslutning

1. Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Ulla Bo Skovvart om, at der skal en bemærkning
med i høringssvaret om, at det bør være forbudt at spille elektronisk forstærket musik over
vand. 

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Lis Schertiger-Nielsen om, at der skal en
bemærkning med i høringssvaret om, at Ålborg Universitet har ekspertise på lyd over vand og
gennem materialer.

Lokaludvalget godkendte høringssvaret til Kultur- og Fritidsforvaltningen om "Idekatalog Liv og
udfoldelse på vandet 2021", der fremgår af løsningsafsnittet, med de tiltrådte ændringsforslag.

Bilag
1. Idekataloget "Liv og udfoldelse på vandet 2021"
2. Lokaludvalgets vision "KøbenHAVN for ALLE" (ikke på papir)
3. Indstilling og lokaludvalgets beslutninger i mødet den 24. juni 2021 om idekataloget (ikke på papir)
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

7.  Webinar om screening af nye kulturmiljøer (2021-0339358)

Christianshavns Lokaludvalg skal udpege op til tre personer til at deltage i Økonomiforvaltningens
webinar om screening af nye kulturmiljøer, som afholdes på Teams den 2. november 2021 kl. 19-21.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger op til tre personer til at deltage i
Økonomiforvaltningens webinar om screening af nye kulturmiljøer, som afholdes på Teams den
2. november 2021 kl. 19-21.

Problemstilling

På side 42 i Kommuneplan 2019 står der:

"Byen rummer med sin mangeårige historie værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger,
som vidner om fortidens københavnerliv og den udvikling, der er fundet
sted. Historiske og kulturelle spor er med til at give identitet og kant til nutidens og fremtidens by.
Derfor har vi udpeget værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger,
så de kan blive aktiveret i omdannelsen og udviklingen af byen. Enten i bevaret form eller
transformeret til ny anvendelse, der bygger videre på de historiske lag. I løbet af
kommuneplanperioden udarbejdes der en opdatering af værdifulde kulturmiljøer i kommuneplanen."

Invitation

Økonomiforvaltningen har inviteret lokaludvalgene til et webinar den 2. november 2021 kl. 19-21 om
screening af nye kulturmiljøer. Hvert lokaludvalg kan deltage med op til tre personer. Mødet holdes
på Teams.

På webinaret skal lokaludvalgene bidrage med lokal viden til en netop påbegyndt proces for
screening af nye kulturmiljøer til kommuneplanen. Som en del af forløbet ønsker forvaltningen og den
tilknyttede konsulent at høre lokaludvalgenes forslag til steder og historier, der bør indgå i
screeningen. På webinaret informeres om kulturmiljøbegrebet og screeningsprocessen.
Forvaltningen forventer ikke, at deltagerne fremsætter konkrete forslag på mødet, og input til
screeningen kan efterfølgende fremsendes skriftligt. Resultatet af screeningen indarbejdes i det
kommende kommuneplanforslag, som sendes i offentlig høring.

Se invitationen i bilaget.
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Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget udpeger op til tre personer til at repræsentere lokaludvalget i
webinaret.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Webinaret afholdes den 2. november 2021 kl. 19-21 på Teams.

I lokaludvalgets møde den 24. november 2021 kan dem, som deltog, orientere lokaludvalget om
resultaterne af webinaret.

Beslutning

1. Lokaludvalget udpegede Asbjørn Kaasgaard, Jens Eskildsen og Gert Vincent til at deltage i
Økonomiforvaltningens webinar om screening af nye kulturmiljøer.

Bilag
1. Invitation til webinar om screening for nye kulturmiljøer
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

8.  Boligpriserne på Papirøen (2021-0339338)

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte at give lokaludvalgets følgegruppe vedr. Papirøen mandat
til at udtale sig om boligpriserne på Papirøen overfor en af ejerne af stedet samt bemyndige
formanden til at skrive til Økonomiudvalget om de problemer, som bopælspligten - som den
administreres på i Københavns Kommune - giver Christianshavn.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg giver lokaludvalgets følgegruppe vedr. Papirøen mandat til at
udtale sig om boligpriserne på Papirøen overfor en af ejerne af stedet, jf. afsnittet
"Problemstilling"

2. at Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger formanden til at skrive til Økonomiudvalget om de
problemer, som bopælspligten - som den administreres på i Københavns Kommune - giver
Christianshavn.

 

Problemstilling

Fra lokaludvalgets følgegruppe vedr. Papirøen:

"Lokaludvalgets følgegruppe om Papirøen skal have sit halvårlige orienteringsmøde med Klaus
Kastberg mandag den 1. november. Medlemmerne af gruppen har  som så mange andre  erfaret
gennem pressen, at nogle af lejlighederne er sat til salg til priser på 30-40 millioner d.kr.

Gruppen vil gerne have et mandat fra Lokaludvalget til at tage afstand fra priserne, der ikke bare er
med til at cementere det opskruede prismarked på boliger  men tilmed sætter prisniveauet endnu
højere, end det før er set i København. 

Prisniveauet er med til at øge uligheden, der er stærkt stigende  og det mærkes også på
Christianshavn. Bekæmpelse af uligheden hører til et af FN´s verdensmål, da det nu er erkendt, at
ulighed ikke blot skaber utryghed og manglende social mobilitet men også hæmmer den økonomiske
vækst. Helt lokalt vil tilstedeværelsen af en række beboere med en økonomi i den absolutte
topklasse have en afsmittende effekt på Christianshavns servicefunktioner, restaurations- og butiksliv
mm., og det kan ikke undgå at sætte sit præg på bydelen.
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Den manglende bopælspligt vil også medføre, at en del af lejlighederne i lange perioder står
ubenyttede hen, hvilket indlysende vil være en torn i øjet på en bydel, hvor det er svært at finde en
bolig til mennesker med almindelige indtægter.

***

Kastberg er som bygherre i sin gode ret til at skaffe sig så stor en avance som muligt, men vi mener,
at det er vigtigt at markere, at lokaludvalget - på trods af den velvilje og åbenhed Kastberg viser
overfor os  ikke bakker op om beslutningen om prisniveauet."

Klaus Kastberg er gennem sit ejerskab af selskabet Union Kul medarbejder af Papirøen.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalgets følgegruppe vedr. Papirøen får det mandat, den efterspørger.

Formanden foreslår desuden, at han bliver bemyndiget til at skrive til Økonomiudvalget om de
problemer, som bopælspligten - som den administreres på i Københavns Kommune - giver
Christianshavn.

Økonomi

Intet.

Videre proces

I mødet den 24. november 2021 orienterer lokaludvalgets følgegruppe vedr. Papirøen lokaludvalget
om mødet den 1. november 2021 med Klaus Kastberg.

Formanden skriver til Økonomiudvalget om bopælspligten.

Beslutning

1. Lokaludvalget gav lokaludvalgets følgegruppe vedr. Papirøen mandat til at udtale sig om
boligpriserne på Papirøen overfor en  medejerne af stedet, jf. afsnittet "Problemstilling"

2. Lokaludvalget bemyndigede formanden til at skrive et åbent brev til Borgerrepræsentationen
om de problemer, som administrationen af bopælspligten giver Christianshavn.  På forslag fra
Jette Philipsen, besluttede lokaludvalget, at der i brevet skal gøres opmærksom på, at der den
1. januar 2021 kom nye regler om bopælspligt.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

9.  Orientering fra arbejdsgrupperne mv. (2021-0318203)

Christianshavns Lokaludvalg skal tage orienteringerne fra arbejdsgrupperne mv. til efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg tager orienteringerne fra arbejdsgrupperne mv. til efterretning - se
bilagene.

 

Problemstilling

Flere arbejdsgrupper mv. har haft møde siden det seneste lokaludvalgsmøde. Mødereferater ses i
bilagene

Løsning

Faste arbejdsgrupper jf. lokaludvalgets forretningsorden

 Forretningsudvalget

 Byplan, Trafik og Havn  

 Kultur, Skole, Fritid, Børn og Unge

 Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg

Andre faste arbejdsgrupper

 Miljøgruppen

      inkl. Genbrugsgruppen

 Stormflodssikringsgruppen

 INFO/Event-gruppen

 Torvegruppen
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Ad hoc-grupper

 Parkbrugerrådet vedr. Christianshavns Vold

  Ungdomstilbuddet Brobergsgade 10

  Følgegruppen vedr. Ørkenfortet

  Følgegruppen vedr. Torvegade

  Papirøen-gruppen

  Operaparken-gruppen

  Lynetteholm-gruppen

  Trafikplangruppen

  Knippelsbro Torv-gruppen

  Nyholm-gruppen

  Følgegruppen vedr. bibliotek i Gl. Dok

Repræsentation i andre fora

 Hal Cs brugergruppe

 Torvenetværket

 Fonden Miljøpunkt Indre By & Christianshavn

 

Økonomi

Intet.

Videre proces

Arbejdsgrupperne mødes med jævne mellemrum.

 

Økonomi

Intet.
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Videre proces

Arbejdsgrupperne mødes med jævne mellemrum.

Beslutning
Nyholm-gruppen

Asbjørn Kaasgaard oplyste, at rammerne for lokaludvalgets borgermøde den 9. november kl. 19 om
Nyholm er på plads. Mødet holdes i Søofficerskolen. Panelet består af en repræsentant for hhv
Socialdemokratiet, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Derudover kommer der en arkitekt
fra Slots- og Kulturstyrelsen. Hensigten med mødet er at høre borgernes synspunkter om udviklingen
af Nyholm.

Torvenetværket

Katinka Haxthausen oplyste,

at sammen med Christianshavns Gymnasium har Torvenetværket et arrangement på
Christianshavns Torv den 3. november kl. 11-17 for unge om kommunalvalget.
at Torvenetværket har et julearrangement den 18. november kl. 17 med musik, sang og
gløgg.

Ungdomstilbuddet Brobergsgade 10

Ruth Plovgaard oplyste, at Brobergsgade 10 åbner den 1. november, men at det ikke bliver som et
musiksted, sådan som det oprindeligt var meningen. Det har vist sig, at musikudøvelse i bygningen
generer naboer og genboere. I stedet bliver Brobergsgade 10 et tilbud til 14-18 år med interesse for
kunsthåndværk, medier, film mv. Den 18. november er der et officielt åbningarrangement. 
Sofieklubben i Beboerhuset bliver et sted med musiktilbud.

Lynetteholm-gruppen

Frode Neergaard oplyste, at Lynetteholm-gruppen mødes den 18. november for at lægge en plan for
håndtering af de kommende høringsrunder vedr. Lynetteholm-projektet. Han orienterede desuden om
mødet den 7. oktober 2021 i By & Havns følgegruppe om Lynetteholm-projektet samt om status på

Klimabevægelsens sagsanlæg vedr. Lynetteholm-projektet
den strategiske miljøvurdering af Lynetteholm-projektet (SMV)
By & Havns plan om en borgersamling om Lynetteholm-projektet.

Arbejdsgruppen Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg

Sven Erik Brockdorff oplyste at gruppen Plejehjem NU har skrevet til indenrigs- og boligministeren
om behovet for et plejehjem på Christianshavn.

Arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havn
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Poul Cohrt oplyste, at det er aftalt, at mødet mellem lokaludvalget og Teknik- og Miljøforvaltningen
om aktuelle lokalplaner mv. holdes den 7. december 2021 kl. 17 som led i et møde
i Arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havn. Mødet er for alle lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter.

INFO/Event-gruppen

Jette Philipsen bad om forslag senest den 9. november til, hvem der skal tænde juletræet i
forbindelse med lokaludvalgets julearrangementet på Christianshavns Torv den 27. november 2021.

Jette Philipsen efterspurgte lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter, som ønsker at medvirke i en
annonce for valg til lokaludvalg med et foto af sig selv. De, som ønsker at deltage, skal skrive til
sekretariatet.

 

Lokaludvalget tog orienteringerne fra arbejdsgrupperne mv. til efterretning.

Bilag
1. Nyholm-gruppen
2. INFO/Event-gruppen
3. Miljøgruppen
4. Arbejdsgruppen Kultur, Skole, Fritid, Børn og Unge
5. Arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havnen
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

10.  B-sag: Kommissorium for Stormflodssikringsgruppen (2021-0339344)

Christianshavns Lokaludvalg skal godkende et kommissorium for Stormflodssikringsgruppen.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender kommissoriet for Stormflodssikringsgruppen, som
fremgår af bilaget.

Problemstilling

I mødet den 29. september 2021 besluttede lokaludvalget,

at nedsætte en stormflodssikringsgruppe under lokaludvalget. 
at udpege lokaludvalgsmedlem Kirsten V. Andersen til tovholder for gruppen.
at udpege følgende lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter til gruppen: Sven Erik Brockdorff,
Jane Lytthans, Lis Schertiger-Nielsen, Lars Josephsen og Erik Rasmussen.
at hurtigst muligt skal udarbejde et udkast til kommissorium for gruppen, som lokaludvalget kan
tage stilling til.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget godkender kommissoriet for stormflodssikringsgruppen, som
ses i bilaget.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Stormflodssikringsgruppen arbejder i henhold til det besluttede kommissorium.

Beslutning
1. Lokaludvalget drøftede kommissoriet for Stormflodssikringsgruppen, som fremgår af bilaget. Der
var følgende bemærkninger i drøftelsen:
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Kommissoriet skal fokuseres, idet fase A er væsentligst: Konkrete forslag til mindre
omkostningsfulde anlæg, der målrettes de mest udsatte områder i bydelen
Christianshavn.
Relationen i fase B til hele København bør udgå af kommissoriet. Der kan være en
reference til stormflodsløsningen for København uden detaljering.

2. Lokaludvalget bad Stormflodssikringsgruppen om at justere kommissoriet i overensstemmelse
med ovennævnte bemærkninger. Det justerede udkast til kommissorium sættes på dagsordenen for
lokaludvalgets møde den 24. november 2021.

 

Bilag
1. Udkast til kommissorium for Stormflodssikringsgruppen
2. Note om SMV af Lynetteholm
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

11.  B-sag: De trafikale forhold ved Lille Langebros udmunding i Langebrogade
(2021-0339356)

Christianshavns Lokaludvalg skal godkende et medlemsforslag om at bede Teknik- og
Miljøforvaltningen redegøre for de trafikale forhold ved Lille Langebros udmunding i
Langebrogade, herunder om forvaltningen har forslag til eller planer om forbedring eller justering af
trafikforholdene for de forskellige trafikarter. 

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender medlemsforslaget vedr. de trafikale forhold ved Lille
Langebros udmunding i Langebrogade, der fremgår af afsnittet "Problemstilling".

2. at Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger ham til at sende det til Teknik- og
Miljøforvaltningen.

Problemstilling

Medlemsforslag fra Marie Kruchov:

"Jeg vil efter aftale med Gert Vincent hermed stille forslag om, at Christianshavns Lokaludvalg på
førstkommende møde behandler forslag om, at lokaludvalget retter henvendelse til Teknik- og
Miljøforvaltningen med anmodning om, at forvaltningen redegør for de trafikale forhold ved Lille
Langebros udmunding i Langebrogade, herunder om forvaltningen har forslag til eller planer om
forbedring eller justering af trafikforholdene for de forskellige trafikarter. Redegørelsen kan enten
være i form af et notat eller en fremlæggelse på novembermødet i lokaludvalget. 

Motivering:

Lille Langebro blev åbnet for trafik den 1. juli 2019, og her efter 2 år vil det være på sin plads at gøre
status for trafikforholdene på Christianshavnsiden af broen. Blandt andet er det ønskeligt at få
forvaltningens vurdering af:

krydsningsforholdene og trygheden for fodgængere,
det skarpe højresving mod Islands Brygge, som får adskillige cyklister til at krydse
fortov/havnekaj,
cyklisternes kørsel (mod øst fra broen) venstre om helleanlægget i Langebrogade,
konflikter mellem bilister og cyklister,
adskillelse af fodgængertrafikken mellem Lille Langebro og Cirkelbroen,
knallertkørsel på broen til ulempe og fare for cyklisterne,
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samt om forvaltningen ser andre problemstillinger i krydset, herunder om der er registreret
uheld i krydset eller på broen." 

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget godkender ovennævnte medlemsforslag, og at han bliver
bemyndiget til at sende det til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Økonomi

Intet.

Videre proces

 

Når lokaludvalget har godkendt medlemsforslaget, sender formanden det til Teknik- og
Miljøforvaltningen.

Beslutning

1. Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Jens Eskildsen om, at sidste dot formuleres: "samt
om forvaltningen ser andre problemstillinger i krydset, herunder om forvaltningen er bekendt
med uheld i krydset eller på broen. 

Lokaludvalget bemyndigede formanden til at skrive til Teknik- og Miljøforvaltningen om de
trafikale forhold ved Lille Langebros udmunding i Langebrogade jf. medlemsforslaget og det
tiltrådte ændringsforslag.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

12.  B-sag: Informationsmøde om Vandkulturhuset på Papirøen (2021-0339147)

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte at holde et offentligt informationsmøde sammen med Indre
By Lokaludvalg om status på vandkulturhuset på Papirøen.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg er vært for et offentligt informationsmøde sammen med Indre
By Lokaludvalg om status på Vandkulturhuset på Papirøen.

2. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger Papirøen-gruppen til sammen med Indre By
Lokaludvalgs formandskab og sekretariatet at planlægge og gennemføre mødet i november
eller december 2021.

3. at Christianshavns Lokaludvalg afsætter en ramme på 3.000 kr. til informationsmødet. Pengene
tages af puljen til borgerdialogaktiviteter.

 

Problemstilling

Indre By Lokaludvalgs formand Bent Lohmann har deltaget i følgegruppemøder vedr. Vandkulturhuset
på Papirøen. Han vurderer, at der er behov for et offentligt informationsmøde om status på byggeriet.

Derfor foreslog han indre By Lokaludvalg at være vært for et sådant møde, hvor med Kultur- og
Fritidsforvaltningen orienterer om status på Vandkulturhuset på Papirøen.

Indre By Lokaludvalg godkendte dette i sit møde den 14. oktober 2021. I beslutningen indgik, at
Christianshavns Lokaludvalg skal inviteres til at være medarrangør af mødet.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget er vært for et offentligt informationsmøde sammen med Indre
By Lokaludvalg om status på Vandkulturhuset på Papirøen og at Papirøen-gruppen sammen med
Indre By Lokaludvalgs formandskab og sekretariatet planlægger og gennemfører mødet i november
eller december 2021.

Økonomi
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Indre By Lokaludvalg har afsat 10.000 kr. til mødet. Det foreslås, at Christianshavns Lokaludvalg
afsætter en ramme på 3.000 kr. til mødet. Der vil være udgifter til lokaleleje, forplejning og
annoncering.

Videre proces

 

Sammen med Indre By Lokaludvalgs formandskab og sekretariatet planlægger og gennemfører
Papirøen-gruppen mødet i november eller december 2021.

Beslutning

1. Lokaludvalget besluttede at være vært for et offentligt informationsmøde sammen med Indre By
Lokaludvalg om status på Vandkulturhuset på Papirøen.

2. Lokaludvalget udpegede Papirøen-gruppen til sammen med Indre By Lokaludvalgs
formandskab og sekretariatet at planlægge og gennemføre mødet.

3. Lokaludvalget afsatte en ramme på 3.000 kr. til informationsmødet. Pengene tages af puljen til
borgerdialogaktiviteter.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

13.  B-sag: Udmøntningen af biblioteksplanen 2019-2023 (2021-0339341)

Christianshavns Lokaludvalg skal godkende et brev til Kultur- og Fritidsforvaltningen om
udmøntningen af biblioteksplanen 2019-2023.

Indstilling

Formanden foreslår, 

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender brevet om udmøntningen af biblioteksplanen
2019-2023 til Kultur- og Fritidsforvaltningen, som fremgår af afsnittet "Problemstilling".

Problemstilling

Biblioteksbrugergruppen foreslår, at lokaludvalget skriver til Kultur- og Fritidsforvaltningen:

Biblioteksbrugergruppen på Christianshavn holdt møde 9. september 2021 på Christianshavns
Bibliotek, hvor souschef for Kultur S, Jesper Ottogreen, fremlagde nogle visioner og forskellige
mulige ændringer for Christianshavns Bibliotek som led i den vedtagne biblioteksplan 2019-2023.

Brugergruppen er repræsenteret i Christianshavns Lokaludvalg, og derfor er det vores pligt løbende
at referere til udvalget, hvad der sker i biblioteksregi. Til brug for biblioteksgruppens afrapportering vil
vi derfor gerne have præciseret et par punkter.

Jesper Ottogreen nævnte et forslag om indskrænkning af de betjente åbningstider, og vi kan ikke
understrege tydeligt nok, at vi finder de skitserede planer helt uholdbare. Både i omfang og
tidsplacering dækker de ikke behovet for Christianshavns lånere, og det er også svært at se, hvordan
åbningstiderne skal matche biblioteksplanens hensigter om mere udadrettede aktiviteter for
brugerne. Derfor har vi brug for at vide, om forslaget er forvaltningens endelige forslag, og om
forslaget om betjente åbningstider vil blive behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget?  Det er indlysende,
at en indskrænkning af åbningstiderne vil have Lokaludvalgets store interesse, hvorfor det er vigtigt
for os at vide, hvilken status forslaget har.

Vi ser desuden kritisk på planerne om at gøre reolerne lavere , da det kun kan betyde plads til færre
bøger. Her er der altså tale om en klar forringelse af bibliotekets kerneydelse, så også her har vi brug
for at vide, hvilken status det forslag har.

Biblioteksgruppen ser det også som en udfordring, at en stor del af bøgerne skal flyttes til et
lagerhotel. Ud fra hvilke kriterier skal det besluttes hvilke bøger, som skal placeres der, og som
brugerne derfor ikke får mulighed for tilfældigt at falde over, når de lader sig inspirere langs reolerne.
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Jesper Ottogreen nævnte desuden overvejelserne om hvilken profil, Christianshavns Bibliotek kan
tænkes at skulle have.  Vi kan se af referatet fra udvalgets møde den 18. august 2021, at
forvaltningen har fået grønt lys til at arbejde videre med profiltankerne. Da det jo har en indlysende
lokal interesse, hvis Christianshavns Bibliotek skal indskrænkes til at omhandle nogle specifikke
områder, vil vi anmode forvaltningen om at involvere lokaludvalget på dette punkt.

Vi har med interesse set referatet fra udvalgets behandling af Kassandra Behrndt-Eriksens forslag til
at udvide den fysiske materialesamling. Af beslutningen på mødet den 18. august 2021 fremgår kun,
at forslaget blev drøftet. Vi vil derfor gerne vide, om forslaget vil blive taget op på et senere møde.
Forslaget handler netop om det essentielle spørgsmål om, hvordan Københavns kulturforvaltning og
-udvalg  fremover vil stille sig til omfang og indkøb af den fysiske bogsamling. Vi kan ikke forestille
os, at København fortsat vil ligge i bund med hensyn til bogindkøb; en sammenligning med de
storkøbenhavnske kommuner viser f.eks., at Gladsaxe Kommune bruger 1,5 gange så mange kroner
pr. indbygger til bogindkøb  og Gentofte Kommune 2,4!

Med hensyn til de øvrige punkter som Jesper Ottogreen fremførte  specielt om værts- og
bibliotekarrollen  vil vi henvise til Christianshavns Lokaludvalgs høringssvar fra 28. august 2019 til
biblioteksplanen samt den udtalelse, som  lokaludvalget sendte forvaltningen i anledning af Kultur- og
Fritidsudvalgets investeringsforslag til budget 2021.  Det højner ikke borgerinddragelsen, at
lokaludvalgets vurderinger og kritik ikke på nogen måde afspejles i udmøntningen af
biblioteksplanen."

 

Vedtagelserne den 18. august 2021 i Kultur- og Fritidsudvalget, som der henvises til ovenfor, er:

2. Medlemsforslag om drøftelse af bibliotekernes materialekonto:
https://www.kk.dk/node/14102/18082021/edoc-agenda/de356890-b12b-44e6-92ce-f515bdc1421c/b9076670-1e91-41c7-8531-f6d3450ab831

3. Temaer for bydækkende profilbiblioteker:
https://www.kk.dk/node/14102/18082021/edoc-agenda/de356890-b12b-44e6-92ce-f515bdc1421c/0c6ce864-e37b-4732-9b71-3217efc30b0d

4. Københavns Biblioteker - Aktiviteter og nøgletal 2020:
https://www.kk.dk/node/14102/18082021/edoc-agenda/de356890-b12b-44e6-92ce-f515bdc1421c/9c123955-9754-4893-a13a-ece2d4ba3ca0

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget godkender det foreslåede brev.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Når lokaludvalget har godkendt brevet, sender sekretariatet det til Kultur- og Fritidsforvaltningen.
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Beslutning

1. Lokaludvalget godkendte et ændringsforslag fra Ruth Plovgaard om, at lokaludvalget ikke
sender brevet om udmøntningen af biblioteksplanen 2019-2023, som fremgår af afsnittet
"Problemstilling", da Biblioteksbrugergruppen allerede har sendt et lignende brev.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

14.  B-sag: Borgerpanelundersøgelse om kultur, fritid og idræt (2021-0339161)

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte at samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen om en
borgerpanelundersøgelse om kultur, fritid og idræt på Christianshavn.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter at samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen om
en borgerpanelundersøgelse om kultur, fritid og idræt på Christianshavn.

2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at sammen med sekretariatet udarbejder
arbejdsgruppen Kultur, Skole, Fritid, Børn og Unge bydelsspecifikke spørgsmål til
undersøgelsen.

3. at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at arbejdsgruppen Kultur, Skole, Fritid, Børn og
Unge konkluderer på undersøgelsen sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen og
sekretariatet.

Problemstilling

Lokaludvalget havde den 15. september 2021 et møde med direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen
Esben Danielsen. Lokaludvalget havde i mødet en række spørgsmål, som Esben Danielsen har
svaret på skriftligt. Se bilaget.

I mødet foreslog han, at lokaludvalget og Kultur -og Fritidsforvaltningen samarbejder om en
borgerpanelundersøgelse om kultur, fritid og idræt på Christianshavn.

Løsning

Formanden foreslår, lokaludvalg samarbejder med Kultur- og Fritidsforvaltningen om en
borgerpanelundersøgelse om kultur, fritid og idræt på Christianshavn. han foreslår desuden, at 
arbejdsgruppen Kultur, Skole, Fritid, Børn og Unge udarbejder bydelsspecifikke spørgsmål til
undersøgelsen sammen med sekretariatet samt at arbejdsgruppen konkluderer på undersøgelsen
sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen og sekretariatet.

Økonomi

Intet.
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Videre proces

Undersøgelsen gennemføres medio november 2021. Inden da orienteres offentligheden om
undersøgelsen i lokale medier, i lokaludvalgets nyhedsbrev, på Facebook og på lokaludvalgets
hjemmeside.

Beslutning

 

1. Lokaludvalget besluttede at samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen om en
borgerpanelundersøgelse om kultur, fritid og idræt på Christianshavn.

2. Lokaludvalget godkendte, at arbejdsgruppen Kultur, Skole, Fritid, Børn og Unge udarbejder
bydelsspecifikke spørgsmål til undersøgelsen sammen med sekretariatet.

3. Lokaludvalget godkendte, at arbejdsgruppen Kultur, Skole, Fritid, Børn og Unge konkluderer på
undersøgelsen sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen og sekretariatet.

Bilag
1. Udkast til borgerpanelundersøgelse
2. Svar fra Kultur- og Fritidsforvaltningen på spørgsmål, stillet i mødet den 15. september 2021
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

15.  B-sag: Nytårskur 2022 (2021-0339311)

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte rammerne for lokaludvalgets nytårskur.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at lokaludvalgets nytårskur holdes enten fredag den
7. januar eller fredag den 14. januar 2022 i det nye hotel i Ørkenfortet, NH Collection
Copenhagen, eller i Beboerhuset eller på Christianshavns Skole.

2. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger INFO/Event-gruppen til at planlægge og gennemføre
nytårskuren sammen med sekretariatet. 

3. at Christianshavns Lokaludvalg afsætter en ramme på 30.000 kr. af lokaludvalgets 2022-pulje til
Nytårskur 2022, idet der tages forbehold for, at lokaludvalget råder over en pulje i 2022.

 

Problemstilling

INFO/Event-gruppen foreslår, at lokaludvalgets nytårskur holdes enten fredag den 7. januar eller
fredag den 14. januar 2022 afhængig af hvor det er muligt at få et lokale. INFO/Event-gruppen har
bedt sekretariatet undersøge, om det er muligt at holde nytårskuren i det nye hotel i Ørkenfortet, NH
Collection Copenhagen. Hvis ikke det er muligt, så vil det blive undersøgt, om nytårskuren kan
holdes i enten Beboerhuset eller på Christianshavns Skole.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget godkender, at lokaludvalgets nytårskur holdes enten fredag den
7. januar eller fredag den 14. januar 2022 i det nye hotel i Ørkenfortet, NH Collection Copenhagen,
eller i Beboerhuset eller på Christianshavns Skole.

Formanden foreslår desuden, at lokaludvalget udpeger INFO/Event-gruppen til at planlægge og
gennemføre nytårskuren ammen med sekretariatet. Anerkendelsesprisen 2021 vil blive uddelt under
arrangementet.

Økonomi
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Lokaludvalget har afsat 5.000 kr. af 2021-puljen til Nytårskuren 2022. Det foreslås, at lokaludvalget
afsætter 30.000 kr. af 2022-puljen til Nytårskuren 2022. Det er endnu ikke blevet meddelt, hvor stor
lokaludvalgets 2022-pulje er.

Videre proces

INFO/Event-gruppen planlægger og gennemfører nytårskuren, som holdes den 7. eller 14. januar
2022.

Beslutning

 

1. Lokaludvalget godkendte, at lokaludvalgets nytårskur holdes enten fredag den 7. januar eller
fredag den 14. januar 2022 i det nye hotel i Ørkenfortet, NH Collection Copenhagen, eller i
Beboerhuset eller på Christianshavns Skole.

2. Lokaludvalget udpeger INFO/Event-gruppen til at planlægge og gennemføre nytårskuren
sammen med sekretariatet. 

3. Lokaludvalget afsatte en ramme på 30.000 kr. af lokaludvalgets 2022-pulje til Nytårskur 2022,
idet der tages forbehold for, at lokaludvalget råder over en pulje i 2022.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

16.  B-sag: Anerkendelsesprisen 2021 (2021-0339119)

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte at offentliggøre muligheden for at indstille kandidater til
Anerkendelsesprisen 2021.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter at offentliggøre muligheden for at indstille kandidater
til Anerkendelsesprisen 2021.

Problemstilling

I mødet den 30. november 2016 besluttede lokaludvalget at indstifte Anerkendelsesprisen. Hensigten
med prisen er at gøre opmærksom på christianshavnere, der viser vejen frem for Christianshavn. Prisen
kan fx gives for årets initiativ, en forskønnelsesindsats, for et partnerskab, for en forenings aktiviteter
eller lignende, der har gjort en positiv forskel for Christianshavns beboere. Med prisen vil
lokaludvalget påskønne de, der bidrager til udvikling af initiativer i lokalområdet.

Efter indstilling fra offentligheden uddeles Anerkendelsesprisen til en organisation, forening, institution,
netværk eller lignende, men ikke til enkeltpersoner eller firmaer. Lokaludvalget kan beslutte at give
Anerkendelsesprisen til flere. Lokaludvalget kan også beslutte ikke at uddele Anerkendelsesprisen, hvis
det vurderer, at der ikke er anerkendelsesværdige kandidater blandt de foreslåede.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget offentliggør muligheden for at indstille kandidater til
Anerkendelsesprisen 2021 med frist den 6. december 2021. Forretningsudvalget vurderer derpå
forslagene med henblik på at komme med en indstilling til lokaludvalgets møde den 15. december
2021 om hvem, det mener, bør modtage prisen.

Økonomi

I Budgettet for 2021-puljen har lokaludvalget afsat en ramme på 15.000 kr. til Anerkendelsesprisen
2021. Ud over selve pris-pengene vil der være en udgift til annoncering af muligheden for at indstille
kandidater til Anerkendelsesprisen.

Videre proces
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Prisvinderne vil blive offentliggjort senest den 31. december 2021 og præsenteret i forbindelse
med Nytårskuren den 7. eller 14. januar 2022.

Beslutning

1. Lokaludvalget besluttede at offentliggøre muligheden for at indstille kandidater til
Anerkendelsesprisen 2021.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

17.  B-sag: Puljeansøgning, oktober 2021 (2021-0320403)

Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til en ansøgning om støtte.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg giver Værdifælleskabet Over Broen tilsagn om 10.000 kr. af
lokaludvalgets 2021-pulje til afholdelse af 10 kulturarrangementer i efteråret 2021. Støtten
øremærkes til lokaleleje jf. ansøgerens budget. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte
beløb på 50.000 kr., fordi det ønsker at sprede sin midler.

 

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget en ansøgning om støtte.

Løsning

1. Kulturarrangementer v/ Værdifællesskabet OVER BROEN

Værdifælleskabet Over Broen søger lokaludvalget om 50.000 kr. af lokaludvalgets 2021-pulje til 10
kulturarrangementer i løbet af efteråret 2021, som afvikles i fællesskabets offentlige café, Café
Sandø, på Wilders Plads.

OVER BROEN er et nystartet feministisk kontorfællesskab, som også rummer Københavns mindste
bogudsalg Det lille Lilla Rum , hvor man kan købe feministisk fag- og skønlitteratur. Det er her
arrangementerne skal finde sted. Arrangementerne vil bestå af oplæsninger, korte og længere
foredrag, workshops og saloner omkring køn, diversitet og ligestilling.

Formålet med arrangementerne er at skabe et rum for, at mennesker, der netop arbejder for bred
ligestilling, har en form for safe space , hvor man kan gå i dialog med hinanden og skabe netværk
med andre, som også interesserer sig for køn, diversitet og ligestilling eller blot har et ønske om at
vide mere.

Der samarbejdes med fællesskabets offentlige café, Café Sandø på Wilders Plads, som vil holde
åbent i forbindelse med arrangementerne. I opstartsfasen tages entré på 100 kr. som vil gå til drift af
caféen.
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Arrangementerne er offentlige. Der er en forventning om, at der er plads til ca. 30 mennesker pr.
arrangement. Arrangementerne er ved at blive endelig planlagt, og tanken er at nogle vil finde sted
om morgenen og andre om aftenen.

Der regnes med en entréindtægt på 30.000 kr. En eventuel støtte fra lokaludvalget vil blive brugt til
ekstern honorar og leje af lokale.

Sekretariatets bemærkninger

Det fremgår af lokaludvalgets retningslinjer for støtte, at det, at ansøgeren i mindre omfang har
entreindtægter, ikke til hinder for, at der gives støtte til arrangementet, dog sådan at støtten vurderes
i relation til entreens størrelse. I dette tilfælde er der tale om en entré på 100 kr.  Med den
bemærkning ser sekretariatet intet til hinder for, at lokaludvalget støtter de af ansøgerens
arrangementer, der finder sted efter lokaludvalgets møde den 27. oktober 2021, med en
underskudsgaranti. 

Arbejdsgruppens anbefaling

Gruppen mener det er meget ambitiøst at planlægge 10 arrangementer her i efteråret 2021.
Herudover havde vi gerne set at datoerne for afholdelse allerede nu var fastlagt. Men herudover
finder gruppen det spændende, nyskabende, dialogskabende og lokalt forankret. Vi har bemærket at
der tages entre på kr. 100,00, som udelukkende går til støtte  for Cafe Sandø og at disse indtægter
ikke indeholdt i budgettet.
Under forudsætning at der afholdes 10 arrangementer i efteråret 2021, anbefaler gruppen en støtte
på kr. 10.000,00 udelukkende till lokaleleje. Vi støtter ikke med det ansøgte beløb på kr. 50.000,00,
da vi ønsker en spredning af lokalsludvalgets begrænsede puljemidler. 

Formandens indstilling

At Christianshavns Lokaludvalg giver Værdifælleskabet Over Broen tilsagn om 10.000 kr. af
lokaludvalgets 2021 -pulje til afholdelse af 10 kulturarrangementer i efteråret 2021. Støtten
øremærkes til lokaleleje jf. ansøgerens budget. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb på
50.000 kr., fordi det ønsker at sprede sin midler. 

Økonomi

Rammen for puljeansøgninger er 247.600 kr. Lokaludvalget har hidtil disponeret for 198.618 kr. af
2021-puljen. Beslutter lokaludvalget at følge indstillingen, vil der være disponeret for yderligere
10.000 kr. af 2021-puljen.

Videre proces

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

1. Henrik Vilsbøll stillede ændringsforslag om, at lokaludvalget giver Værdifælleskabet Over Broen
afslag på ansøgningen om 50.000 kr. af lokaludvalgets 2021-pulje til afholdelse af 10
kulturarrangementer i efteråret 2021, da datoerne for arrangementerne ikke fremgår af
ansøgningen og da arrangementernes indhold ikke er beskrevet i ansøgningen.

Jette Philipsen stillede ændringsforslag om, at lokaludvalget giver Værdifælleskabet Over
Broen tilsagn om 1.000 kr. af lokaludvalgets 2021-pulje for hvert kulturarrangement, der
afholdes i efteråret 2021.

En vejledende afstemning viste, at der i lokaludvalget var flertal imod indstillingen om at give
Værdifælleskabet Over Broen tilsagn om 10.000 kr. af lokaludvalgets 2021-pulje til afholdelse af
10 kulturarrangementer i efteråret 2021.

En vejledende afstemning viste, at der i lokaludvalget var flertal imod ændringsforslaget fra
Jette Philipsen om at give Værdifælleskabet Over Broen tilsagn om 1.000 kr. af lokaludvalgets
2021-pulje for hvert kulturarrangement, der afholdes i efteråret 2021.

Lokaludvalget godkendte derpå ændringsforslaget fra Henrik Vilsbøll om, at lokaludvalget
giver Værdifælleskabet Over Broen afslag på ansøgningen om 50.000 kr. af lokaludvalgets
2021-pulje til afholdelse af 10 kulturarrangementer i efteråret 2021. Afslaget begrundes med, at
det er lokaludvalgets vurdering, at aktiviteterne er for løst beskrevet. Dels er der intet oplyst om
datoerne for de enkelte arrangementer og dels er de enkelte arrangementers indhold ikke
beskrevet.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

18.  B-sag: Status på lokaludvalgets 2021-pulje, oktober 2021 (2021-0339426)

Christianshavns Lokaludvalg skal tage en status på sin 2021-pulje til efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg tager status på sin 2021-pulje til efterretning. Se bilaget.

 

Problemstilling

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

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget tager status på lokaludvalgets 2021-pulje til efterretning. Se
bilaget.

Økonomi

Se bilaget.

Videre proces

 

Lokaludvalget arbejder videre i henhold til sit budget.

Beslutning

1. Lokaludvalget godkendte et ændringsforslag fra Poul Cohrt om at hæve rammen for borgermødet
om Nyholm fra 5.000 kr. til 20.000 kr.

2. Lokaludvalget tog status på sin 2021-pulje til efterretning.
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Bilag
1. Økonomioversigt
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

19.  Meddelelser (2021-0339429)

Beslutning
Cykelbro mellem Langelinje og Refshaleøen

Sven Erik Brockdorff orienterede om et interessentmøde om foranalysen vedr. cykelbro mellem
Langelinje og Refshaleøen, som han deltog i den 27. oktober 2021 om eftermiddagen. På mødet blev
der talt om linjeføringer. Han havde nævnt lokaludvalgets forslag om en pendulfærge, og der blev
også talt om en tunnel, men foranalysen handler kun om en broforbindelse. Hvis højden på broen
bliver som fx. Knippelsbro, vil der skulle drøftes en åbningspolitik for broen. Staten og kommunen
skal deles om udgiften til broen. Der kommer flere interessentmøder.

Hal C

Sven Erik Brockdorff orienterede om et brugergruppemøde, som han deltog i den 27. oktober 2021
om eftermiddagen. Hal C er overbooket, men de kunstgræsbaner, der anlægges på Kløvermarken,
vil ikke aflaste Hal C. Bemandingen af hallen fungerer fint og får ros. 

Holmen Dirt

Lokaludvalget drøftede kort Holmen Dirts situation, nu hvor foreningen ikke kan benytte skoven på
Arsenaløen til sine aktiviteter. 

Ørkenfortet

Frode Neergaard orienterede om lokaludvalgets mulighed for at få en rundvisning i hotellet NH
Collection i Ørkenfortet.

Offentligt informationsmøde om forslag til tillæg til lokalplan Holmen II

Poul Cohrt orienterede kort om lokaludvalgets offentlige informationsmøde om forslag til tillæg til
lokalplan Holmen II på Margretheholm den 4. november 2021 kl. 17, som holdes sammen med
Teknik- og Miljøforvaltningen.

Vælgermøde

Jette Philipsen orienterede kort om lokaludvalgets vælgermøde den 28. oktober 2021 i Takkelloftet i
Operaen.

Borgerdialog og høring

Poul Cohrt oplyste, at teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen har inviteret
lokaludvalgsformændene til et møde den 9. november om borgerdialog og høring. Hun vil gerne
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høre, hvad formændene og lokaludvalgene synes fungerer godt, når forvaltningen er i dialog med
københavnerne, og hvor man ser muligheder for forbedringer eller udvikling.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

20.  Eventuelt (2021-0339431)

Beslutning
Lars Josephsen spurgte om, hvornår arbejdet med en ny bydelsplan går i gang. Poul Cohrt svarede,
at det gør det i begyndelsen af valgperioden for det nye lokaludvalg, der tiltræder i april 2022.
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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

Om Christianshavns Lokaludvalgs møde den 27. oktober 2021
Mødet startede kl. 18.50 og sluttede kl. 21.15.

Om dagsordenen

1. Åben spørgetid
2. Referat og godkendelse af dagsordenen
12. Informationsmøde om Vandkulturhuset på Papirøen
14. Borgerpanelundersøgelse om kultur, fritid og idræt
16. Anerkendelsesprisen 2021
3. Christianshavns Torv
4. Drøftelse af forslag til tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II (Margretheholm)
5. Fortætning i gårde og huludfyldning i karreer
6. Høringssvar om "Idekatalog Liv og udfoldelse på vandet 2021"
7. Webinar om screening af nye kulturmiljøer
8. Boligpriserne på Papirøen
9. Orientering fra arbejdsgrupperne mv.
10. Kommissorium for Stormflodssikringsgruppen
11. De trafikale forhold ved Lille Langebros udmunding i Langebrogade
13. Udmøntningen af biblioteksplanen 2019-2023
15. Nytårskur 2022
17. Puljeansøgning, oktober 2021
18. Status på lokaludvalgets 2021-pulje, oktober 2021
19. Meddelelser
20. Eventuelt

Mødedeltagere

Avisgruppen, Christianshavneren Poul Cohrt
Christianshavns Lokalhistoriske Forening Asbjørn Kaasgaard
Christianshavns Bådelaug Sven Erik Brockdorff
E/F Panterens Bastion Lars Josephsen
Christianshavns Biblioteks Brugergruppe Ruth Plovgaard
Foreningen B&W-arbejder ved Christianshavns Kanal Lis Schertiger-Nielsen
Christianshavns Travaljelaug Ulla Bo Skovvart
Christianias Naboer Katinka Haxthausen
E/F Elefantens Gård Jens Eskildsen
Christianshavns Lokalråd Jane Lytthans
Vor Frelsers sogns menighedsråd Povl Koch
E/F Løvens Gård Frode Neergaard
Boligselskabet Hjem Jette Philipsen
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Socialøkonomisk Presseforening Jette Arendrup
Socialdemokratiet Erik Rasmussen
Det Radikale Venstre Gert Vincent
Socialistisk Folkeparti Henrik Vilsbøll
Venstre Sven Aage Schlosrich
Alternativet Hamid El Mousti

Fraværende med afbud

Marie Kruchov. I stedet deltog hendes 1. suppleant Gert Vincent.
Kirsten V. Andersen. I stedet deltog hendes 1. suppleant Lis Schertiger-Nielsen.
Carsten Junge Pedersen. I stedet deltog hans 2. suppleant Lars Josephsen.
Mogens Holm. 1. suppleanten var fraværende uden afbud.
Elin Johansson og hendes suppleanter.

Fraværende uden afbud

Poul Nielsen. I stedet deltog hans 2. suppleant Sven Aage Schlosrich.

Næste møde

Næste møde i Christianshavns Lokaludvalg holdes den 24. november 2021 kl. 18.30 i Beboerhuset,
Dronningensgade 34.
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