
 

 GENTOFTE KOMMUNE 
  

  

 

19 

 

 

Referat af  
møde i 

Opgaveudvalget Byens rum - 
rammer om fællesskaber  

 
Mødetidspunkt 27-10-2021 17:00 

Mødeafholdelse Kildeskovshallens opholdsstue 
 

 
Protokollen blev læst 
og mødet hævet kl.: 

 
19:00 

Tilstede: Jesper Marcus, Karen Riis Kjølbye, Viktoria Akishina, Bent Repsdorph, Christen 
Monberg, Ulrik Borch, Frederik Dehlholm, Kristine Kryger, Joan Frederiksen 

 
 

 
 
Fraværende: Jesper Eis Eriksen, Mille Fly, Berit Clausen, Frederik Kirring, Niels Lund, 

Mads Kornerup 

 
 

  

 
 

  



 

Side 2 

Indholdsfortegnelse 
 

Opgaveudvalget Byens rum - rammer om fællesskaber 
 

27-10-2021 17:00 
 
1 (Åben) Opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber .............................................. 3 

 

 

 
  



 

Side 3 

1 (Åben) Opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber 
  
Sags ID: EMN-2020-06539 

 

Resumé 

Formålet med opgaveudvalgets sjette og sidste møde er, at deltagerne godkender det endelige 
udkast til opgaveudvalgets anbefalinger. 
 
Samtidigt orienteres om, hvordan aflevering af opgaveudvalgets anbefalinger sker på fællesmødet 
i Kommunalbestyrelsen den 29. november 2021. 
  
Deltagerne i opgaveudvalget vil efterfølgende få mulighed for at evaluere forløbet. 

 
Baggrund 

• Dagsordenen for opgaveudvalgets sjette møde er:  

• Velkommen og program  

• Siden sidst – hvordan der er blevet arbejdet med anbefalingerne  

• Formidling og implementering af anbefalingerne – hvordan? 

• Godkendelse af opgaveudvalgets anbefalinger  

• Orientering om aflevering af anbefalingerne 

• Evaluering af forløbet 

• Tak for i aften  
 

Opgaveudvalget er nået til sit sjette og sidste møde, og der foreligger et endeligt udkast til 
opgaveudvalgets anbefalinger. 
  
På mødet vil der være lejlighed til at kommentere anbefalingerne, herunder anbefalingerne til 
hvordan de kan formidles og implementeres, som ud fra opgaveudvalgets drøftelser i forløbet er 
indsat som de sidste sider i produktet.  
 
Der orienteres desuden om fællesmødet i Kommunalbestyrelsen den 29. november, hvor to 
medlemmer af opgaveudvalget skal repræsentere udvalget ved en præsentation af 
opgaveudvalgets anbefalinger.  
 
Efterfølgende vil der være mulighed for at evaluere arbejdet i opgaveudvalget. 

 
Med nedenstående spørgsmål evalueres:  

• Hvad har været godt?  

• Hvad har været mindre godt?  
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• Hvad kan vi gøre bedre næste gang?  

 
Mødet foregår i Kildeskovshallen i hjørnestuen kl. 17-19 
 
 

Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 
 
Til opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber: 
1. At udvalget drøfter og godkender opgaveudvalgets anbefalinger. 
2. At udvalget tager orientering om aflevering til efterretning 
3. At udvalget evaluerer forløbet 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Ad 1.) 
 
Der var enighed om, at produktet er godt og rammende for udvalgets holdninger. 
 
Udvalget drøftede nogle enkelte nedslag i produktet, der gav anledning til nogle mindre ændringer i 
formuleringer: 
 

• Det drøftedes, om der skal anvendes begrebet principper eller visioner. Det blev besluttet 
at principper fastholdes. 

• To af princippernes titler ændres til hhv. Vi gør det trygt at opholde sig i byens rum og Vi 
gør byens rum tilgængelige for alle. 

• Det tydeliggøres, at ikke alle principper skal bringes i anvendelse alle steder. 

• Handlingsanvisninger som begreb (s. 27 og frem) kan være svært at forstå for eksterne 
læsere. Ordlyden ændres. 

• Eksempler på brug af principperne (s. 23) skal tydeliggøres, så det forstås som 
demonstration af måder, hvorpå de kan bringes i anvendelse. 

• ”Sådan kommer vi i gang” er en bruttoliste over idéer til formidling og praktisk anvendelse 
af principperne, og ikke konkrete anbefalinger. Det skal tydeliggøres i teksten, og 
overskriften bør ændres. 

• Foto på princippet ”Ro og fordybelse” bør skiftes til et, der signalerer titlen bedre. 
Metodikken og opsætning med tekst og foto fastholdes. 

 
På den baggrund blev produktet godkendt. 
 
Ad 2.) 
 
Udvalget blev orienteret om den forestående aflevering til Kommunalbestyrelsen. Viktoria og 
Christen vil gerne fremlægge produktet på et fællesmøde i Kommunalbestyrelsen d. 29. november 
kl. 18 i rådssalen. Øvrige medlemmer er velkomne til at overvære afleveringen. 
Den endelige behandling sker på Kommunalbestyrelsens møde d. 13. december.  
 
Der blev stillet forslag til, at Byens Hus laver et borgermøde og workshop, hvor produktet kan 
drøftes blandt byens interessenter og inspirere til borgerdrevne initiativer. 
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Det blev bemærket, at man kan ansøge Realdania om fondsmidler til specifikke byrumsprojekter. 
 
 
Ad 3.) 
 
Udvalget evaluerede afslutningsvis forløbet i plenum. Der var generelt enighed om, at feltstudierne 
var en succes. 
 
Der blev efterspurgt en kickstartende øjenåbner tidligt i forløbet, som eks. Valinka Suensson, der 
fortalte om adfærdsdesign og tendenser i tiden. Inspiration udefra var rigtig godt. Man kan ofte som 
borger have brug for inspiration. 
 
Facebookgruppen var en god idé, men den kunne godt bruges mere aktivt. 
 
Coronastarten var lidt svær. Det gav svære vilkår for at skabe relationer. Måske er det en af 
årsagerne til opstået fravær under forløbet. 
 
Det blev nævnt som en evt. mulighed, løbende at anvende et online produkt, hvor deltagerne 
kunne have en mere aktiv rolle i skriveprocessen. 
 
Det blev bemærket, at vi ikke bør holde online udvalgsmøder i starten af et forløb. Det kan ikke 
erstatte det personlige møde. Senere i forløbet kan det muligvis lade sig gøre når vi kender 
hinanden. 
 
Der var en kommentar om, at drøftelserne om kernen i produktet er vigtigt at have tidligt, for at 
deltagerne får ejerskab til produktet. En disponering af produktet fra starten kunne hjælpe 
deltagerne til bedre at overskue opgaveløsningen. Det er vigtigt, at udvalget bliver informeret om, 
hvor produktet skal hen, og hvad formålet er, tidligt i processen. Så man tidligt i forløbet får 
rammesat opgaven. 
 
Bilag 
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