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1 (Åben) Opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber  
  
Sags ID: EMN-2020-06537 
 
Resumé 
Formålet med det 4. møde i opgaveudvalget er dels at få struktureret og suppleret de mange 
forskellige input, der er kommet indtil nu, og dels at forholde sig til hvilke greb man kan bruge for at 
skabe bedre rammer om fællesskaber i forskellige byrumstypologier.  
Opgaveudvalget skal desuden være med til at forberede deltagelse i Gentofte Mødes d. 10. 
september. 
 
 
Baggrund 
Dagsorden: 
 

 Velkommen og siden sidst 
 Kommentering af den fremsendte opsamling af opmærksomhedspunkter til 

byrumstypologierne, og drøftelse af hvordan opgaveudvalgets arbejde sammenfattes 
 3 korte oplæg om læringer fra andre opgaveudvalg 
 Cafédialog om læringer fra andre opgaveudvalg i relation til byens rum 
 Drøftelser af hvilke greb man kan bruge, for at skabe bedre rammer om fællesskaber i 

forskellige byrumstypologier 
 Forberede Gentofte mødes 

 
Opgaveudvalget vil på sit 4. møde indledningsvist få lejlighed til at kommentere den fremsendte 
opsamling af de opmærksomhedspunkter, som deltagerne noterede sig under fremlæggelse af 
feltstudierne samt oplæg om adfærd og byrum på mødet d.16. juni 2021. 
 
Med kun to opgaveudvalgsmøder tilbage, skal vi tale om hvordan opgaveudvalgets viden og tanker 
skal sammenfattes. Et forslag om at samle udvalgets arbejde med udgangspunkt i 
byrumtypologierne drøftes. 
 
På baggrund af 3 korte oplæg skal deltagerne forholde sig til, hvilken betydning læringer fra andre 
opgaveudvalg mv. skal have for den fremtidige brug og indretning af byrummene, og hvilke greb 
man kan benytte for at skabe bedre rammer om byens fællesskaber. 
 
Det drejer sig om læringer fra opgaveudvalget En times motion om dagen, der taler ind i 
byrumstypologien Det aktive byrum, Sundhedsstyrelsens ”Brugbar by for seniorer”, der taler ind i 
byrumstypologien Byrum til ro og fordybelse og opgaveudvalget Læringer fra coronatiden, der taler 
ind i byrumstypologien Det midlertidige byrum.  
 
Deltagerne vil efterfølgende få lejlighed til at komme med input til de øvrige 5 byrumstypologier. 
 
To medlemmer af opgaveudvalget har sammen med administrationen udviklet et forslag til hvordan 
opgaveudvalget Byens rum repræsenteres på Gentofte Mødes ved Byens Hus d. 10. september. 
Forslaget præsenteres og der vil være mulighed for at komme med input til eventet, hvor der er 
valgt at sætte fokus unges brug af byens rum og hvor udvalgets medlemmer opfordres til at 
deltage.  Desuden forberedes opgaveudvalgets spørgsmål til unge, såvel som ældre og familier, 
erhvervsfolk med flere, der deltager på Gentofte mødes. 
 
 
 



Side 4

Indstilling 
Det indstilles  
 
Til opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber: 
 

1. At drøfte hvordan udvalgets tanker og viden skal sammenfattes 
2. At drøfte hvilken betydning læringer fra andre opgaveudvalg skal have for fremtidens brug 

og indretning af byens rum 
3. At drøfte hvilke greb der kan bruges i forhold til de forskellige byrumstypologier for at skabe 

bedre rammer om byens fællesskaber 
4. At medvirke til at forberede eventet Gentofte mødes 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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