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1 (Åben) Opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber  
  
Sags ID: EMN-2020-06538 
 
Resumé 
Formålet med det 5. møde i opgaveudvalget er, at deltagerne får input fra flere interessenter. 
Udvalget får også lejlighed til at kvalificere et første udkast til produkt af opgaveudvalgets arbejde 
med byens rum som rammer om fællesskaber. Desuden skal det drøftes, hvordan formidling og 
realisering af anbefalingerne kan ske. 
 
Baggrund 
Dagsorden 
 

 Velkommen og siden sidst – input fra diverse interessenter 
 Opgaveudvalgets kommentarer til input 
 Pause 
 Hvordan anbefalinger fra et opgaveudvalg bruges i praksis 
 Fremlæggelse af 1. udkast til produkt 
 Drøftelser og kvalificering af indholdet 
 Opsamling af drøftelser 
 Afrunding 

 
Opgaveudvalget vil på sit 5. møde få lejlighed til at høre og kommentere de input, der er kommet 
fra borgere på Gentofte Mødes, i Seniorrådet og i Handicaprådet.  
 
Opgaveudvalget vil få mulighed for dialog med fagfolk om, hvordan anbefalinger fra et 
opgaveudvalg bliver til strategier og i sidste ende realiseres i praksis.  
 
Den sidste del af mødet skal bruges på drøftelser af produktet af opgaveudvalgets arbejde. Der vil 
inden mødet blive fremsendt et første udkast til produktet. Efter en fælles gennemgang af 
materialet vil mødedeltagerne få lejlighed til at drøfte og kvalificere indholdet. 
 
Desuden skal deltagerne overveje, hvorledes digitale værktøjer kan bruges i forbindelse med 
formidling af udvalgets anbefalinger og komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte 
Kommune kan bidrage til at realisere de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.  
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber: 

1. At drøfte input fra andre interessenter 
2. At bidrage til kvalificering af produktet  
3. At overveje hvordan teknologiske muligheder kan bruges i forbindelse med formidling 
4. At komme med forslag til hvordan borgere kan bidrage til realisering af anbefalinger 

 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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