
 GENTOFTE KOMMUNE 

 

  

 
 
 
 

Dagsorden til  
møde i 

Opgaveudvalget Byens rum - 
rammer om fællesskaber  

 
Mødetidspunkt 16-06-2021 17:00 

Mødeafholdelse Kildeskovshallens opholdsstue 
 

 
 
  



Side 2

Indholdsfortegnelse 
 

Opgaveudvalget Byens rum - rammer om fællesskaber 
 

16-06-2021 17:00 
 
 
1 (Åben) Opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber møde ......................................3 
 

  



Side 3

1 (Åben) Opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber møde  
  
Sags ID: EMN-2020-06536 
 
Resumé 
På det tredje møde i opgaveudvalget skal mødedeltagerne dele og drøfte resultatet af deres 
feltstudier med vægt på udfordringer, dilemmaer og potentialer. På grundlag heraf skal en 
afgrænsning af opgaveudvalgets arbejde og fokus drøftes. Udvalget vil desuden blive præsenteret 
for et oplæg om social design. 
 
Baggrund 
Dagsorden for 3. møde 
 

1. Velkommen og genbesøg af procesplan 
2. Præsentation af feltstudier pr. gruppe 
3. Fælles refleksioner med henblik på afgrænsning af opgaven 
4. Pause med forplejning 
5. Oplæg om social design inkl. drøftelse 
6. Afslutning 

 
Formålet med det 3. møde i opgaveudvalget er, at deltagerne får et tydeligere fælles billede af 
byens rum og borgernes adfærd heri, samt de udfordringer, dilemmaer og potentialer, som 
grupperne har identificeret i forbindelse med deres feltstudier. Dette skal danne grundlag for en 
afgrænsning af opgaveudvalgets arbejde og fokus. 
Udvalget vil desuden blive præsenteret for et oplæg om social design, herunder byens rum ud fra 
et sociologisk perspektiv, multifunktionalitet i byens rum, bæredygtighed og natur i byens rum, 
ejerskab, frivillighed og sociale fællesskaber, samt et blik på nogle af de erfaringer der hidtil er gjort 
i forhold til Covid19-pandemiens betydning i byrummene. Oplægsholder er Valinka Suensson, som 
er sociolog Ph.d. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber: 
 

1. At udvalget præsenterer og drøfter fundne udfordringer, dilemmaer og potentialer i byens 
rum 

2. At udvalget medvirker til at afgrænse opgaveudvalgets videre arbejde og fokus 
3. At udvalget drøfter perspektiver vedrørende social design 

 
 
 
Tidligere beslutninger: 
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