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Udpegning af personer til samtlige poster, som er anført på dagsordenen for det 
konstituerende møde, er sket med baggrund i to valggrupper, henholdsvis (C, A, B, 
V og F) og (Ø).    
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1 (Åben) Valg af borgmester 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04784 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til § 6, stk. 2 i styrelsesloven og styrelsesvedtægtens § 2, stk. 2, skal der vælges en 
borgmester blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Valg af borgmesteren sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk.1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges en borgmester blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Vedtagelse: 
Der forelå følgende forslag til valg af borgmester: 
Fra C+A+V+B+F: Forslag om Hans Toft. 
 
Med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme, blev Hans Toft   
valgt som borgmester. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

2 (Åben) Valg af 1. viceborgmester og 2. viceborgmester 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04787 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
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I henhold til styrelseslovens § 6, stk. 4 og 5 samt styrelsesvedtægtens § 2, stk. 2, skal der vælges 
en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Valg af 1. viceborgmester og 2. viceborgmester foretages under ét som forholdstalsvalg efter 
d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 6, stk. 5, jf. § 24, stk. 3. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
1. Viceborgmester Søren B. Heisel  
2. Viceborgmester Morten Løkkegaard. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

3 (Åben) Valg af 8 medlemmer til Økonomiudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04789 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og § 18, stk. 1 samt styrelsesvedtægtens § 9, stk. 1 skal 
der vælges 8 medlemmer til Økonomiudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, forudsat 
at den fungerende Kommunalbestyrelse vedtager at ændre styrelsesvedtægten på sit 
ekstraordinære møde den 4. december 2017 kl. 18.00. 
 
Borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget. 
 
Valg af medlemmer til Økonomiudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk. 3. 
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Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 8 medlemmer til Økonomiudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Søren B. Heisel  
Pia Nyring  
Karen Riis Kjølbye  
Michael Fenger  
Bente Frimodt-Møller  
Kristine Kryger  
Morten Løkkegaard 
Brigitta Rick. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

4 (Åben) Valg af 7 medlemmer til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04796 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 samt styrelsesvedtægtens § 13, stk. 1 skal der 
vælges 7 medlemmer til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer forudsat, at den fungerende Kommunalbestyrelse vedtager at ændre 
styrelsesvedtægten på sit ekstraordinære møde den 4. december 2017 kl. 18.00. 
 
Valg af medlemmer til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget sker ved forholdstalsvalg efter 
d'Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk. 3. 
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Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 7 medlemmer til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Bente Frimodt-Møller  
Louisa Schønnemann Bøttkjær  
Marianne Zangenberg  
Ulrik Borch  
Katarina Ammitzbøll  
Andreas Weidinger  
Anne Hjorth. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

5 (Åben) Valg af 7 medlemmer til Skoleudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05424 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 samt styrelsesvedtægtens § 14, stk. skal der vælges 
7 medlemmer til Skoleudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer forudsat, at den 
fungerende Kommunalbestyrelse vedtager at ændre styrelsesvedtægten på sit ekstraordinære 
møde den 4. december 2017 kl. 18.00. 
 
Valg af medlemmer til Skoleudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
Indstilling 
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Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 7 medlemmer til Skoleudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes:  
 
Pia Nyring  
Ulrik Borch 
Michael Fenger  
Katja S. Johansen  
Andreas Weidinger  
Anne Hjorth 
Kristine Kryger. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

6 (Åben) Valg af 7 medlemmer til Børneudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04795 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 samt styrelsesvedtægtens § 15, stk. 1 skal der 
vælges 7 medlemmer til Børneudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer forudsat, at 
den fungerende Kommunalbestyrelse vedtager at ændre styrelsesvedtægten på sit ekstraordinære 
møde den 4. december 2017 kl. 18.00. 
 
Valg af medlemmer til Børneudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
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Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 7 medlemmer til Børneudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes:  
 
Michael Fenger  
Katarina Ammitzbøll  
Pia Nyring  
Ulrik Borch  
Ole Stephensen  
Andreas Weidinger  
Brigitta Rick. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

7 (Åben) Valg af 7 medlemmer til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04793 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 samt styrelsesvedtægtens § 16, stk. 1 skal der 
vælges 7 medlemmer til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer forudsat, at den fungerende Kommunalbestyrelse vedtager at ændre 
styrelsesvedtægten på sit ekstraordinære møde den 4. december 2017 kl. 18.00. 
 
Valg af medlemmer til Kultur-, Unge og Fritidsudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts 
metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
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At der vælges 7 medlemmer til Kultur-, Unge og Fritidsudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes:  
 
Anne Hjorth  
Jesper Marcus  
Marianne Zangenberg  
Michael Fenger  
Louisa Schønnemann Bøttkjær  
Katja S. Johansen  
Jeanne Toxværd. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

8 (Åben) Valg af 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04792 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 samt styrelsesvedtægtens § 17, stk. 1 skal der 
vælges 7 medlemmer til Teknik- & Miljøudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer 
forudsat, at den fungerende Kommunalbestyrelse vedtager at ændre styrelsesvedtægten på sit 
ekstraordinære møde den 4. december 2017 kl. 18.00. 
 
Valg af medlemmer til Teknik- & Miljøudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 7 medlemmer til Teknik- & Miljøudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
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Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes:  
 
Karen Riis Kjølbye  
Kristine Kryger  
Marianne Zangenberg  
Ole Stephensen  
Katarina Ammitzbøll  
Søren B. Heisel  
Brigitta Rick. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

9 (Åben) Valg af 7 medlemmer til Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04797 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 og styrelsesvedtægtens § 18, stk. 1 skal der vælges 7 
medlemmer til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer forudsat, at den fungerende Kommunalbestyrelse vedtager at ændre 
styrelsesvedtægten på sit ekstraordinære møde den 4. december 2017 kl. 18.00. 
 
Valg af medlemmer til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget sker ved 
forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 7 medlemmer til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
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Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes:  
 
Søren B. Heisel  
Katja S. Johansen  
Bente Frimodt-Møller  
Louisa Schønnemann Bøttkjær  
Jesper Marcus  
Andreas Weidinger  
Morten Løkkegaard. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

10 (Åben) Valg af 7 medlemmer til Bygnings- og Arkitekturudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04791 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 samt styrelsesvedtægtens § 19, stk. 1 skal der 
vælges 7 medlemmer til Bygnings- og Arkitekturudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer forudsat, at den fungerende Kommunalbestyrelse vedtager at ændre 
styrelsesvedtægten på sit ekstraordinære møde den 4. december 2017 kl. 18.00. 
 
Valg af medlemmer til Bygnings- og Arkitekturudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d'Hondts 
metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 7 medlemmer til Bygnings- og Arkitekturudvalget blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 
 
Tidligere beslutninger: 
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. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes:  
 
Marianne Zangenberg  
Ole Stephensen  
Karen Riis Kjølbye 
Bente Frimodt-Møller  
Louisa Schønnemann Bøttkjær  
Jesper Marcus  
Jeanne Toxværd. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

11 (Åben) Valg af 3 medlemmer til Lokalrådet for Gentofte Kommune 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04657 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I hver politikreds etableres efter politidirektørens nærmere bestemmelse et lokalråd for hver 
kommune. 
 
Lokalrådet drøfter spørgsmål vedrørende politiets kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive 
indsats samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet og samarbejdet i 
øvrigt mellem politiet og lokalsamfundet. 
 
Lokalrådet består af repræsentanter for det lokale politi, borgmesteren og tre kommunale 
medlemmer, der vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Borgmesteren er formand for Lokalrådet. Politidirektøren udpeger næstformanden for Lokalrådet 
blandt politiets medlemmer. 
 
Valg til Lokalrådet sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, 
jf. § 24, stk. 3. 
 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
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Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 3 medlemmer til Lokalrådet for Gentofte Kommune blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Pia Nyring 
Karen Riis Kjølbye 
Søren B. Heisel. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

12 (Åben) Valg af 6 medlemmer til Bevillingsnævnet 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04785 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Ifølge § 10, stk. 3 i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling kan Kommunalbestyrelsen 
nedsætte et Bevillingsnævn bestående af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et 
sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlem af 
Kommunalbestyrelsen, kan være medlem af Bevillingsnævnet.  
 
Bevillingsnævnet har til opgave at træffe de afgørelser efter lov om restaurationsvirksomhed og 
alkoholbevilling, der er henlagt til Kommunalbestyrelsen. 
 
Det har været praksis, at 2 medlemmer vælges af henholdsvis Hotel- Restaurations- og 
Turisthvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA) og 3F Hotel & Restauration.  
 
HORESTA har indstillet: 
 
Direktør Mogens Stendrup, Stendrup og Partners 
Nørresøgade 11, 1370 København K 
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som branchekyndig repræsentant. 
 
3F Hotel & Restauration har indstillet: 
 
Trine Heiberg, 
Høstbuen 37, 2750 Ballerup 
 
som branchekyndig repræsentant. 
 
Valg til Bevillingsnævnet sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, 
stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
  
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At de af HORESTA og 3F Hotel & Restauration indstillede personer vælges til 
Bevillingsnævnet, og 

2. At der herudover vælges 4 medlemmer til Bevillingsnævnet, hvoraf 1 af medlemmerne er et 
sagkyndigt medlem med kvalifikationer i form af en relevant viden om 
virksomhedsøkonomi. 

 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Pkt. 1: Enstemmigt vedtaget. 
 
Pkt. 2: Følgende valgtes: 
 
Birgitte Dember 
Henrik Thorup (sagkyndig) 
Mette Werge Witt 
Joan Jørgensen 
Mogens Stendrup (HORESTA) 
Trine Heiberg (3F) 
 
Bilag 
  
. 
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13 (Åben) Valg af 5 medlemmer til Grundlisteudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04598 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til retsplejelovens § 72 skal hver kommune nedsætte et grundlisteudvalg på 5 
medlemmer. Grundlisteudvalgets opgave er at vælge et antal personer, der anses for egnede til at 
virke som domsmænd og nævninge. 
 
Medlemmerne af Grundlisteudvalget behøver ikke at være medlem af Kommunalbestyrelsen. 
 
Valg til Grundlisteudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 
25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 5 medlemmer til Grundlisteudvalget. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Birgitte Demper 
Søren Schock Petersen 
Esben Larsen 
Pia Loft 
Martin Iversen. 
 
Bilag 
  
. 
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14 (Åben) Udpegning af 2 medlemmer til Det Grønne Råd 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05119 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Det Grønne Råd er et rådgivende forum for Gentofte Kommune i generelle og principielle 
spørgsmål, der hører under plan-, natur- og miljøområdet. 
 
I henhold til kommissorium for Det Grønne Råd er formanden for Teknik- og Miljøudvalget formand 
for rådet, mens der skal udpeges yderligere en repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget og en 
repræsentant fra Økonomiudvalget til Det Grønne Råd. Som en konsekvens af ændringen af 
styrelsesvedtægten, der 2. behandles på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 4. 
december 2017 kl. 18.00, vil repræsentanten for Byplanudvalget skulle udpeges fra Bygnings- og 
Arkitekturudvalget. 
 
Valget sker ved forholdstalsvalg efter D´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 
3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der udpeges 2 medlemmer til Det Grønne Råd, hvoraf det ene medlem er repræsentant fra 
Teknik- og Miljøudvalget, mens det andet medlem er repræsentant fra Bygnings- og 
Arkitekturudvalget. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Kristine Kryger 
Brigitta Rick. 
 
Bilag 
  
. 
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15 (Åben) Indstilling af formand, valg af 2 medlemmer samt 1 socialt sagkyndig til 
Huslejenævnet 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04788 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til boligreguleringslovens §§ 36 og 37 består Huslejenævnet af en (juridisk) formand, der 
udpeges af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen, og 2 
medlemmer, der vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis større udlejer- og 
lejerforeninger i kommunen. Der vælges suppleanter for hvert medlem.  
 
Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra 
Kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Pågældende må 
ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt 
interesseret i ejendomshandler.  
 
Medlemmer af Huslejenævnet skal være bekendt med huslejeforhold. 
 
I sager om husorden efter lejelovens §§ 79a- 79c tiltrædes Huslejenævnet af en socialt sagkyndig, 
der udpeges af Kommunalbestyrelsen. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret. Der vælges 
suppleant for den sagkyndige. 
 
Indstilling af formand og suppleant sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Valg af medlem og suppleant til Huslejenævnet efter indstilling fra de større lejerforeninger i 
kommunen samt valg af medlem og suppleant efter indstilling fra de større udlejerforeninger i 
kommunen sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 
24, stk. 3. 
 
Valg af socialt sagkyndig samt suppleant for denne sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, 
stk. 1. 
 
LLO Hovedstaden (lejerforening) indstiller som medlem: 
Henrik Palmkvist 
Advokatfirmaet BOIBYEN.DK ApS, Nøjsomhedsvej 9, 2100 København Ø.  
 
Som suppleant indstilles: 
 
Maria Kjærulff Berth 
Offenbachsvej 22, 1. mf., 2450 København SV  
 
BOSAM (lejerforening) har afstået fra at komme med indstillinger af lejer- repræsentanter til 
Huslejenævnet for den kommende valgperiode. 
 
Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune (udlejerforening) indstiller sideordnet 
som medlem og suppleant: 
Pernille Husen 
Ellemosevej 122, 2900 Hellerup 
og 
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Keld Kristensen 
c/o Danbolig, Lindegårdsvej 53, 2920 Charlottenlund 
Ejendomsforeningen Danmark (udlejerforening) indstiller ligeledes sideordnet som medlem og 
suppleant Pernille Husen og Keld Kristensen.  
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
til Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der vælges en formand for Huslejenævnet og en suppleant for denne som indstilles til 
direktøren for Statsforvaltningen. 

2. At der vælges et medlem efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunen samt en 
suppleant herfor, og et medlem efter indstilling fra de større udlejerforeninger i kommunen 
samt en suppleant herfor til Huslejenævnet. 

3. At der vælges en socialt sagkyndig og suppleant herfor til Huslejenævnet. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 1: 
Formand: 
Louise H. Feilberg 
 
Suppleant: 
Lis Bjerremand 
 
Ad pkt. 2: 
Udlejerrepræsentant (ejer): 
Keld Kristensen 
 
Suppleant: 
Pernille Husen 
 
Lejerrepræsentant (LLO): 
Henrik Palmquist 
 
Suppleant: 
Maria Kjærulff 
 
Ad pkt. 3:  
Socialt sagkyndigt medlem: 
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Marianne Lincke Christiansen 
 
Suppleant: 
Lars Nyholm 
 
Bilag 
  
. 
 
 

16 (Åben) Indstilling af formand, valg af 2 medlemmer samt 1 socialt sagkyndig til 
Beboerklagenævn 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04790 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til almenlejelovens §§ 97 og 98 består Beboerklagenævnet af en (juridisk) formand, der 
beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen, og 2 
medlemmer, der udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene 
boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være 
sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.  
 
Formanden for Beboerklagenævnet skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden må 
ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være 
erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.  
 
I sager om husordenovertrædelser tiltrædes Beboerklagenævnet af en social sagkyndig, der 
udpeges af Kommunalbestyrelsen. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret. 
 
Der vælges suppleanter for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige. 
 
Valg/indstilling af formand og suppleant for formanden sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 
24, stk. 1. 
 
Valg af medlem og suppleant til Beboerklagenævnet efter indstilling fra de almene 
boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, samt valg af medlem og suppleant til 
Beboerklagenævnet efter indstilling fra større lejerforeninger i kommunen sker ved forholdstalsvalg 
efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
Valg af socialt sagkyndig samt suppleant for denne sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, 
stk. 1. 
 
BOSAM (lejerforening) Gentofte almennyttige Boligselskab, Boligselskabet 
Kildegårdsparken og Foreningen til opførelse af billige boliger i Gentofte Kommune 
(almene boligforeninger) har alle afstået fra at komme med indstillinger til Beboerklagenævnet 
for den kommende valgperiode. 
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LLO Hovedstaden (lejerforening) indstiller som medlem: 
Jesper Larsen 
Holmevej 9, Ledøje, 2765 Smørum  
 
Som suppleant indstilles: 
 
Advokatfuldmægtig Laura Tholstrup 
Hamletsgade 30, 1. th., 2200 København N. 
 
Boligorganisationen Munkegård (almen boligforening) indstiller som medlem: 
Per Kloster Andersen, Dalstrøget 173, st. tv, 2870 Dyssegård  
 
Statsbanepersonalets Andelsboligforening i Gentofte v/ Boligkontoret Danmark (almen 
boligforening) indstiller som medlem: 
Stefan Schufri Meyer, Smakkegårdsvej 31, 2820 Gentofte. 
 
Lejerbo, Gentofte (almen boligorganisation) indstiller som medlem: 
Gunnar Sørensen, Vodroffsvej 53B, 2.mf., 1900 Frederiksberg C  
 
Gentofte Ejendomsselskab v/ KAB (almen boligforening) indstiller sideordnet som medlem 
og suppleant: 
Christine Langer 
Stolpehøj 108, 1. tv., 2820 Gentofte 
 
og 
 
Morten Jensen 
Stolpehøj 58, st. tv., 2820 Gentofte 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
til Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der vælges en formand for Beboerklagenævnet og en suppleant for denne som indstilles 
til direktøren for Statsforvaltningen. 

2. At der vælges 1 medlem efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har 
afdelinger i kommunen samt en suppleant herfor, og at der vælges 1 medlem efter 
indstilling fra større lejerforeninger i kommunen samt en suppleant herfor til 
Beboerklagenævnet. 

3. At der vælges en socialt sagkyndig og suppleant herfor til Beboerklagenævnet. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
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Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 4: 
Formand: 
Louise F. Feilberg 
 
Suppleant: 
Lis Bjerremand 
 
Ad pkt. 5: 
Efter indstilling fra almene boligforeninger: 
 
Medlem: 
Christina Langer 
 
Suppleant: 
Morten Jensen 
 
Efter indstilling fra lejerforeninger: 
 
Medlem: 
Jesper Johannes Larsen 
 
Suppleant: 
Laura Tholstrup  
 
Ad pkt. 6: 
Sagkyndig: 
Marianne Lincke Christiansen 
 
Suppleant: 
Lars Nyholm. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

17 (Åben) Valg af medlemmer til boligorganisationsbestyrelser 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04592 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
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Af vedtægterne for følgende boligorganisationer fremgår, at Kommunalbestyrelsen udpeger 
medlemmer til bestyrelsen for disse: 
 

a. Gentofte Ejendomsselskab (1 bestyrelsesmedlem og en suppleant for denne) 
b. Gentofte almennyttige Boligselskab (1 bestyrelsesmedlem og en suppleant for denne) 
c. Boligorganisationen Munkegård (1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant for denne) 
d. Villabyernes Boligselskab i Gentofte (1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant for denne) 
e. Boligselskabet Studiebyen (1 bestyrelsesmedlem) 
f. Boligselskabet ”Jægervangen” (2 bestyrelsesmedlemmer) 

 
Boligorganisationerne a) - d) er almene boligorganisationer. 
 
Valg til boligorganisationerne a) - e) sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.  
 
Valg til boligorganisationen f) sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 
25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3.  
 
Det er ingen betingelse, at de valgte er medlem af Kommunalbestyrelsen og for boligorganisation 
d) er det et krav, at de valgte ikke er medlem af Kommunalbestyrelsen. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges medlemmer og suppleanter til de ovennævnte boligorganisationer. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad a:  
Medlem: 
Bjarne Burkal 
 
Suppleant: 
Karl Gaub 
 
Ad b: 
Medlem: 
Jesper Kamp Nielsen 
 
Suppleant: 
Anders Holde 
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Ad c:  
Medlem: 
Tina Wittendorf 
Suppleant: 
Rita Rahbek Russel 
 
Ad d: 
Medlem: 
Rita Rahbek Russel 
Suppleant: 
Tina Wittendorf 
 
Ad e: 
Medlem: 
Anders Holde 
 
Ad f: 
2 medlemmer: 
Tina Wittendorf 
Leif Erritsø. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

18 (Åben) Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for København 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04930 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til § 35, stk. 3 og 4, i lov om Naturbeskyttelse skal Gentofte Kommunes 
kommunalbestyrelse vælge 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for København.  
 
Valg til Fredningsnævnet sker ved flertalsvalg, jf. styrelsesloven § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
  
At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for København. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 



Side 27 

 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Karen Riis Kjølbye 
 
Suppleant: 
Ole Stephensen 
 
Bilag 
  
. 
 
 

19 (Åben) Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for ejerforeningen 
Kildehuset i bebyggelsen Kildeskov Park 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04985 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Bebyggelsen Kildeskov Park, herunder ejerforeningen Kildehuset, er almene ældre- og 
plejeboliger, hvor Gentofte Kommune er ejer af ejerlejlighed nr. 2 af matr. nr. 13 li Gentofte, der 
bl.a. indeholder lokale for hjemmeplejen. Ejerforeningen drives efter §§ 83-85 i lov om social 
service.  
 
I henhold til § 4 i vedtægterne for ejerforeningen Kildehuset skal Gentofte Kommune som ejer af 
ovennævnte ejerlejlighed vælge 1 medlem og 1 suppleant for dette medlem til ejerforeningens 
bestyrelse.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for ejerforeningen Kildehuset. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Cecilia Catharina Buchtrup 
 
Suppleant: 
Søren Schock Petersen. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

20 (Åben) Valg af 1 medlem af Brugerråd Naturstyrelsen Hovedstaden 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04931 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til Miljøministeriets retningslinjer for Brugerråd, 2007, tilbydes Gentofte Kommunes 
kommunalbestyrelse mulighed for at indstille 1 medlem til Brugerråd Naturstyrelsen Hovedstaden. 
 
Brugerrådets medlemmer udpeges af Naturstyrelsen efter indstilling fra organisationer og lokale 
myndigheder. 
 
Valg til Brugerrådet sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem som indstilles til Brugerråd Naturstyrelsen Hovedstaden. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 



Side 29 

 
Medlem: 
Jesper Kamp Nielsen. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

21 (Åben) Eventuelt valg af 1 medlem til Beredskabsforbundets Landsråd 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05029 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Beredskabsforbundet er et landsforbund, som omfatter redningsberedskabets frivillige personel, 
personlige medlemmer samt tilsluttede organisationer, virksomheder og institutioner. 
 
Beredskabsforbundet er organiseret i et landsforbund omfattende 5 regionsforbund og mere end 
75 kredse i landets kommuner. En kreds dækker en kommune. 
 
Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at udpege et medlem til Beredskabsforbundets 
Landsråd. Beredskabsforbundet ser imidlertid gerne, at Gentofte Kommune udpeger et medlem. 
 
Det er dog oplyst af Beredskabsforbundets Landsråd, at Gentofte er den eneste kommune der 
tidligere har udpeget et medlem. 
 
Valg til Beredskabsforbundets Landsråd sker ved flertalsvalg, jfr. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til Beredskabsforbundets Landsråd. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Ida Seehusen. 
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Bilag 
  
. 
 
 

22 (Åben) Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til Hegnssynet 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04957 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til § 27 i lov om hegn nedsættes for hver kommune et hegnssyn, der består af 3 
medlemmer, hvoraf det ene medlem beskikkes til formand. Mindst ét af medlemmerne skal være 
plantningskyndigt, og i kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover, 
skal der tillige være et bygningskyndigt medlem. 
 
I henhold til § 28 i lov om hegn beskikker kommunalbestyrelsen medlemmer og 3 personlige 
suppleanter til Hegnssynet.  
 
I Hegnssynet er der i dag 1 plantningskyndigt medlem og 2 bygningskyndige medlemmer. 
Valg til Hegnssynet sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 
1, jf. § 24, stk. 3. 
 
Efter mark- og vejfredslovens § 21 skal Kommunalbestyrelsen endvidere beskikke 3 
vurderingsmænd, der skal vurdere skader forvoldt af husdyr. Opgaven kan efter bestemmelsens 
stk. 4 i stedet tillægges hegnssynsmændene. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At der vælges 3 medlemmer til Hegnssynet, der enten er plantnings- eller bygnings-kyndige, 
således at ovennævnte kvalifikationskrav for Hegnssynets sammensætning er opfyldt.  
2. At der vælges en formand for hegnssynet blandt de 3 valgte medlemmer. 
3. At der vælges 3 personlige suppleanter til Hegnssynet, der fagligt relaterer sig til de udpegede 
medlemmer i punkt 1 og 2. 
4. At de opgaver, der er tillagt vurderingsmændene efter mark- og vejfredsloven tillægges 
medlemmerne af Hegnssynet. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
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Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 1: 
Medlemmer: 
Adam Trier Jacobsen (bygningssagkyndig) 
Annemarie Lund (plantningssagkyndig) 
Christian Buje Tingleff (bygningssagkyndig) 
 
Ad pkt. 2: 
Formand for Hegnssynet 
Adam Trier Jacobsen (bygningssagkyndig) 
 
Ad pkt. 3: 
Suppleanter: 
Jan Knudsen (bygningssagkyndig) 
Johannes Haugstrup (plantningssagkyndig)                                                                                             
Jan Sandberg 
 
Ad pkt. 4:  
Enstemmigt vedtaget. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

23 (Åben) Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for I/S Bellevue 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05030 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til § 4 i vedtægterne for I/S Bellevue Strandpark skal Gentofte Kommunalbestyrelse 
vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for I/S Bellevue Strandpark. 
 
Valget til I/S Bellevue Strandparks bestyrelse sker ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for I/S Bellevue Strandpark. 
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Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer: 
Thomas Rostrup 
Svend Erik Pii 
 
Suppleanter: 
Christian Buje Tingleff 
Jesper Kamp Nielsen. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

24 (Åben) Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Centralkommunernes 
Transmissionsselskab I/S (CTR) 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05033 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til §§ 8 og 9 i Vedtægterne for Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) 
skal der fra Gentofte Kommune vælges 1 medlem og 1 suppleant til CTR's bestyrelse. 
 
CTR er etableret med henblik på at indkøbe og producere fjernvarme til distribution i 
interessentkommunerne. 
 
Valg til CTR's bestyrelse sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Centralkommunernes 
Transmissionsselskab I/S. 
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Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Repræsentant: 
Karen Riis Kjølbye 
 
Suppleant: 
Katarina Ammitzbøll. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

25 (Åben) Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Mølleåværket A/S 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05034 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til § 4, stk. 2 i vedtægterne for Mølleåværket A/S skal Gentofte Kommune udpege 1 
medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Mølleåværket A/S. 
 
Gentofte Kommune skal endvidere i fællesskab med Gladsaxe Kommune og Rudersdal Kommune 
indstille en næstformand for bestyrelsen for Mølleåværket A/S. 
 
Valg af medlem og suppleant til bestyrelsen samt indstilling af næstformand til bestyrelsen 
for Mølleåværket A/S sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Mølleåværket A/S. 
 
2. At der i fællesskab med Gladsaxe Kommune og Rudersdal Kommune indstilles en næstformand 
til bestyrelsen for Mølleåværket A/S. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 1: 
Medlem: 
Karen Riis Kjølbye 
 
Suppleant: 
Ole Stephensen 
 
Ad Pkt. 2: 
Næstformand: Enstemmigt vedtaget at bemyndige borgmesteren til at indstille en af 
Gladsaxe Kommune udpeget person. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

26 (Åben) Udpegning af repræsentanter til generalforsamling og bestyrelse for 
NOVAFOS-selskaberne 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05035 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til aktionæroverenskomsten vedrørende Novafos skal der vælges 1 
kommunalbestyrelsesmedlem til at repræsentere Gentofte Kommune på generalforsamlinger i 
NOVAFOS-selskaberne.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Endvidere skal der blandt kommunalbestyrelsens medlemmer vælges 1 medlem og 1 suppleant til 
bestyrelsen i NOVAFOS-selskaberne samtidig med, at de 9 ejerkommuner i fællesskab skal 
indstille en ekstern formand for bestyrelsen. Valg af bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant 
samt indstilling af bestyrelsesformand sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
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1. At der blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer vælges en repræsentant for Gentofte 
Kommune til generalforsamlinger i NOVAFOS-selskaberne 
 
2. At der vælges 1 medlem og 1 suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til 
NOVAFOS-selskabernes bestyrelse. 
 
3. At der i fællesskab med de øvrige ejerkommuner i Novafos indstilles en ekstern 
bestyrelsesformand.   
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 1: 
Generalforsamling: 
Hans Toft 
 
Ad pkt. 2: 
Bestyrelse: 
Hans Toft 
 
Stedfortræder: 
Søren B. Heisel 
 
Ad pkt. 3:  
Ekstern bestyrelsesformand indstillet i fællesskab: 
Jan Nielsen. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

27 (Åben) Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelserne for BIOFOS-
Selskaberne 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05036 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
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I henhold til § 10 i vedtægterne for BIOFOS-selskaberne, BIOFOS Holding A/S, BIOFOS 
Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS Service A/S skal 
Gentofte Kommune vælge 1 medlem og 1 suppleant til selskabernes bestyrelse. 
 
Valg til BIOFOS-Selskabernes bestyrelse sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Valg til bestyrelsen for BIOFOS-Selskaberne har virkning fra den 1. juli 2018. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelserne for BIOFOS-Selskaberne. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Karen Riis Kjølbye 
 
Suppleant: 
Ole Stephensen. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

28 (Åben) Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen samt 4 delegerede til I/S 
Vestforbrænding 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05038 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til §§ 8 og 10 i vedtægterne for I/S Vestforbrænding skal Gentofte Kommunalbestyrelse 
vælge 1 medlem samt 1 personlig suppleant for denne til bestyrelsen. Desuden skal Gentofte 
Kommunalbestyrelse vælge 4 delegerede til generalforsamlingen. 
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Valg til I/S Vestforbrændings bestyrelse sker ved flertalsvalg og valget af delegerede til 
generalforsamlingen sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, 
stk.1, jf. § 24, stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At der vælges 1 medlem og 1 suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til 
bestyrelsen for I/S Vestforbrænding. 
 
2. At der vælges 4 delegerede blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til generalforsamlingen. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 1: 
Medlem: 
Hans Toft 
 
Suppleant: 
Karen Riis Kjølbye 
 
Ad pkt. 2: 
Delegerede: 
Hans Toft 
Katarina Ammitzbøll 
Karen Riis Kjølbye 
Ole Stephensen. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

29 (Åben) Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til repræsentantskabet for 
Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HMN) 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05040 
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Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til § 6 i vedtægterne for HMN (Hovedstadsregionens Naturgas I/S) repræsenteres 
interessenterne i repræsentantskabet i forhold til det planlagte samlede naturgasaftag i 
interessentens område. 
 
For Gentofte Kommune betyder dette, at der skal vælges 3 medlemmer og 3 personlige 
suppleanter fra Gentofte Kommunalbestyrelse til repræsentantskabet. 
 
Valg til repræsentantskabet i HMN sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 3 medlemmer og 3 suppleanter blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til 
repræsentantskabet for Hovedstadsregionens Naturgas I/S. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer: 
Hans Toft 
Karen Riis Kjølbye 
Andreas Weidinger 
 
Suppleanter: 
Marianne Zangenberg 
Katarina Ammitzbøll 
Ole Stephensen. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

30 (Åben) Valg af 2 medlemmer til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø 
Offentlig titel   
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Sags ID: EMN-2017-05041 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til overenskomsten mellem Gentofte Kommune og de kommuner, der får leveret vand fra 
Sjælsø Vandværk, administreres denne forsyning af Fællesudvalget for vandindvinding ved 
Sjælsø. 
 
I henhold til bestemmelserne i § 2 i overenskomst om fælles vandindvinding ved Sjælsø skal 
Kommunalbestyrelsen vælge 2 medlemmer til Fællesudvalget. 
 
Valg til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts 
metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 2 medlemmer til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
Medlemmer: 
Karen Riis Kjølbye 
Katarina Ammitzbøll. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

31 (Åben) Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04513 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
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I henhold til § 2 og § 4 i vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget skal Kommunalbestyrelsen 
blandt sine medlemmer vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere for disse til 
Folkeoplysningsudvalget. Heraf skal 1 medlem også være medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget. 
Valget af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget sker ved forholdstalsvalg (d’Hondts metode), jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3, mens valget af formand og næstformand sker ved 
flertalsvalg efter styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der vælges 3 medlemmer og 3 stedfortrædere blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer for disse til Folkeoplysningsudvalget. 

 
2. At der vælges en formand og en næstformand for Folkeoplysningsudvalget. 

 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 1: 
Medlemmer: 
Ulrik Borch 
Andreas Weidinger 
Anne Hjort 
 
Stedfortrædere: 
Pia Nyring 
Marianne Zangenberg 
Jesper Marcus 
 
Ad pkt. 2: 
Formand: 
Ulrich Borch 
 
Næstformand: 
Andreas Weidinger. 
 
Bilag 
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. 
 
 

32 (Åben) Valg af 2 medlemmer til Øregaard Museums bestyrelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04503 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 27. november 2017 vedtægterne for den selvejende institution 
Øregaard Museum. Af vedtægternes §3 fremgår det, at museets bestyrelse består af 5-7 
medlemmer. 2 medlemmer udpeges af Gentofte Kommunalbestyrelse, og 3 medlemmer udpeges 
af Øregaard Museums Venner, mens op til 2 medlemmer kan udpeges af bestyrelsen ved 
selvsupplering. 
 
Valg til Øregaard Museums bestyrelse sker ved forholdstalsvalg efter d’Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk.3. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen:  
 
At der vælges 2 medlemmer til Øregaards bestyrelse. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer: 
Marianne Zibrandtsen 
Lone Scherfig. 
 
Bilag 
  
. 
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33 (Åben) Valg af 1 medlem til Gentofte Musikskoles bestyrelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04509 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Af Gentofte Musikskoles vedtægters § 5 fremgår det, at ”Bestyrelsen kan efter eget ønske supplere 
sig med en repræsentant fra og blandt Kommunalbestyrelsen.” 
 

Gentofte Musikskole ønsker en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen i sin bestyrelse. 
 

Valg til Gentofte Musikskoles bestyrelse sker ved flertalsvalg. jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til Gentofte Musikskoles bestyrelse blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Jesper Marcus. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

34 (Åben) Valg af 1 medlem til samarbejdsforum for Formidlingscenter Garderhøj og 
udpegelse af en kommitteret til Garderhøjfondens nævn 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04510 
 
Resumé 
. 
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Baggrund 
Af driftsaftalen mellem Garderhøjfonden og Gentofte Kommune vedrørende drift af 
Formidlingscenter Garderhøj fremgår, at der ”nedsættes et samarbejdsforum med henblik på 
gensidig orientering af parterne. Samarbejdsforummet består af følgende 5 medlemmer; 
formanden for Garderhøjfondens nævn, et medlem af Garderhøjfondens nævn, kulturchefen for 
Gentofte Kommune, et medlem udpeget af Gentofte Kommune, samt den daglige leder af 
Formidlingscenter Garderhøjfortet, der fungerer som sekretær for samarbejdsforum.” 

 
Endvidere fremgår det, at Gentofte Kommune er berettiget til at udpege en kommitteret, der 
deltager i de møder, som Garderhøjfondens nævn holder. 

 
Valg til Garderhøjfortets samarbejdsforum og udpegelse af kommitteret til Garderhøjfondens nævn 
sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At der vælges 1 medlem til samarbejdsforum for Formidlingscenter Garderhøj. 
 
2. At der udpeges en kommitteret til at deltage i de møder, som Garderhøjfondens nævn holder. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 1: 
Medlem: 
Jan Nielsen 
 
Ad ptk. 2: 
Kommiteret: 
Jan Nielsen. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

35 (Åben) Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Bellevue Teater 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04511 
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Resumé 
. 
 
Baggrund 
Af Bellevue Teaterets vedtægter fremgår det, at bestyrelsen består af 5 til 9 medlemmer, samt at 
Gentofte Kommunalbestyrelse udpeger ét af medlemmerne. 
 

Valg til bestyrelsen for Bellevue Teater sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Bellevue Teater. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Jan Nielsen. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

36 (Åben) Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Frivilligcenter Gentofte 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04512 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Af Frivilligcenter Gentoftes vedtægter § 5, stk. 2, fremgår det, at ”Gentofte Kommune kan 
repræsenteres i bestyrelsen med en observatør uden stemmeret”. 
 

Valg til Frivilligcenter Gentoftes bestyrelse sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
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Det indstilles 
 

 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
 
At der vælges 1 medlem til Frivilligcenter Gentoftes bestyrelse. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Niels Lund. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

37 (Åben) Udpegning af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børne- og 
Ungeudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04532 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 18-21, og § 1 i 
bekendtgørelse af forretningsorden for Børne- og Ungeudvalgene skal der vælges 2 medlemmer og 
2 stedfortrædere blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Børne- og Ungeudvalget. 
 
Børne- og Ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge i medfør af § 74 i Lov 
om social service (hjælpeforanstaltninger uden forældremyndighedens samtykke m.v.). 
 
Valg af medlemmer til Børne- og Ungeudvalget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens §§ 24-28. 
 
Indstilling 
Det indstilles 

 
Til Kommunalbestyrelsen: 
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At der vælges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til 
Børne- og Ungeudvalget. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer: 
Pia Nyring 
Karen Riis Kjølbye 
 
Stedfortrædere: 
Marianne Zangenberg 
Brigitta Rick. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

38 (Åben) Valg af 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution 
Fællescentret Strandlund og 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution 
Strandlunds Kollektivboliger samt 2 suppleanter 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04560 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Den selvejende institution Fællescentret Strandlund driver et fællescenter for Strandlunds 
kollektivboliger og ejerboliger. I henhold til § 2 i vedtægten for den selvejende institution 
Fællescentret Strandlund udpeger Gentofte Kommunalbestyrelse for kommunalbestyrelsens 
funktionsperiode et medlem til bestyrelsen. Dette medlem er samtidig født formand for bestyrelsen. 
Kommunalbestyrelsen kan i henhold til vedtægterne desuden udpege en suppleant for det 
udpegede medlem. Udpegelsen sker ved flertalsvalg efter styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Den selvejende institution Strandlunds Kollektivboliger er selvejende ældreboliger, der er omfattet 
af BEK 918/199 om boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger. 
Gentofte kommune har i henhold til vedtægternes §13 anvisningsret til boligerne. Der er tale om 
lejeboliger, der delvist er omfattet af lejelovens bestemmelser.  
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I henhold til vedtægternes § 5 udpeger Kommunalbestyrelsen to medlemmer til kollektivboligers 
bestyrelse, heraf skal den ene være formanden for bestyrelsen for den selvejende institution 
Fællescentret Strandlund. Den pågældende er samtidig født formand for bestyrelsen for den 
selvejende institution Strandlunds Kollektivboliger.  
  
Kommunalbestyrelsen skal samtidig udpege 1 suppleant, der supplerer for begge kommunalt 
udpegede bestyrelsesmedlemmer. Valget sker ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Fællescentret Strandlund, 
der tillige er medlem af og formand for bestyrelsen for Strandlunds Kollektivboliger. 
2. At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Strandlunds 
Kollektivboliger. 
3. At der vælges 1 suppleant, der supplerer for begge kommunalt udpegede medlemmer til 
bestyrelsen.  
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 1: 
Søren Schock Petersen 
 
Ad pkt. 2: 
Bente Frimodt-Møller 
 
Ad pkt. 3: 
Suppleant: 
Birgitte Dember. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

39 (Åben) Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Josephine Schneiders 
Ungdomsboliger 
Offentlig titel   
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Sags ID: EMN-2017-04533 
 
Resumé 
      
 
Baggrund 
I henhold til vedtægter for den selvejende institution Josephine Schneiders Ungdomsboliger skal 
der vælges 1 medlem til bestyrelsen af Kommunalbestyrelsen (Gentofte Kommune).  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen:  
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Josephine Schneiders Ungdomsboliger.  
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
Medlem: 
Per Bruun Andersen. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

40 (Åben) Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Hjortholm Kostskole 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04535 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til § 4 i vedtægt for den selvejende institution Hjortholm Kostskole skal der vælges et 
medlem til deres bestyrelse.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
  



Side 49 

Hjortholm Kostskole er beliggende i Næstved Kommune, men har driftsoverenskomst med 
Gentofte Kommune. 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen:  
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Hjortholm Kostskole. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Frank E. Andersen. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

41 (Åben) Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Hellerup Krisecenter 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04537 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Den selvejende institution Hellerup Krisecenter er et krisecenter for kvinder med eller uden børn. 
Krisecentret drives efter § 94 i Lov om social service.  
 
I henhold til § 4 i vedtægten for den selvejende institution Hellerup Krisecenter skal 
Kommunalbestyrelsen vælge 1 medlem til krisecentrets bestyrelse.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen:  
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Hellerup Krisecenter.  
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Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Marianne Victor Hansen. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

42 (Åben) Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for 
Ungdomsskolen 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04539 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til §§ 1-2 i vedtægt for Ungdomsskolebestyrelsen skal der vælges 2 medlemmer og 2 
stedfortrædere til Ungdomsskolebestyrelsen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.  
Valget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 
3. 
 
Indstilling 
Det indstilles  
Til Kommunalbestyrelsen:  
At der vælges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Ungdomsskolebestyrelsen blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
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Medlemmer: 
Pia Nyring 
Anne Hjort 
 
Stedfortrædere: 
Ulrich Borch 
Andreas Weidinger. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

43 (Åben) Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for Gentofte Studenterkursus 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04540 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til § 2 i vedtægterne for Gentofte Studenterkursus skal Kommunalbestyrelsen vælge 2 
medlemmer til Gentofte Studenterkursus´ bestyrelse.  
Valget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24 stk. 
3.  
 
Indstilling 
Det indstilles  
Til Kommunalbestyrelsen:  
At der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for Gentofte Studenterkursus. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer: 
Per Bruun Andersen 
Svend Erik Pii. 
 
Bilag 
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. 
 
 

44 (Åben) Valg af 1 medlem til bestyrelserne for Aurehøj Gymnasium, Gammel 
Hellerup Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Øregaard Gymnasium og Gentofte HF 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04541 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til § 16, stk. 3, 2. pkt. i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 
voksenuddannelse skal 1 bestyrelsesmedlem til hver af de fem selvejende institutioner udpeges af 
"kommunerne i Region Hovedstaden i forening".  
 
KKR Hovedstaden har anbefalet, at det er beliggenhedskommunen, der foretager udpegning af 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Blandt de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen skal der være medlemmer, der har erfaring 
fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.  
Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til 
Kommunalbestyrelsen har været afholdt.  
 
Valget sker til hver enkelt bestyrelse for sig ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.  
 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen:  
 
At der vælges 1 medlem til hver af bestyrelserne for Aurehøj Gymnasium, Ordrup Gymnasium, 
Gammel Hellerup Gymnasium, Øregaard Gymnasium og Gentofte HF. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Aurehøj Gymnasium: Ulrik Borch 
Ordrup Gymnasium: Louisa Schønnemann Bøttkjær 
Gammel Hellerup Gymnasium: Lise Rovsing 
Øregaard Gymnasium: Michael Fenger 
Gentofte HF: Torben Bechsgaard. 
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Bilag 
  
. 
 
 

45 (Åben) Valg af 1 medlem til den selvejende institution Josephinehøjs bestyrelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04561 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Den selvejende institution Josephinehøj er et bofællesskab for selvhjulpne udviklingshæmmede. 
Bofællesskabet drives med støtte efter § 85 i lov om social service.  
 
I henhold til § 4, stk. 1 i vedtægterne for den selvejende institution Josephinehøj skal Gentofte 
Kommune vælge 1 medlem til Josephinehøjs bestyrelse.   
 
Valg til Josephinehøjs bestyrelse sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Josephinehøj. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Susanne Frikke. 
 
Bilag 
  
. 
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46 (Åben) Valg af 1 medlem og 1 suppleant til den selvejende institution Østerleds 
bestyrelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04562 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Den selvejende institution Østerled er et botilbud for voksne udviklingshæmmede borgere. Selve 
Østerled på Korsgaardsvej 4-14 drives efter almenboliglovens § 105 med pædagogisk støtte efter 
Servicelovens § 85. Dertil kommer 5 lejligheder på Tranegårdsvej, der udlejes efter 
almenlejelovens med pædagogisk støtte efter servicelovens § 85. 
 
I henhold til § 6 i vedtægterne for den selvejende institution Østerled skal Gentofte Kommune 
vælge 1 medlem og 1 suppleant til Østerleds bestyrelse.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for den selvejende institution Østerled. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Niels Lund 
 
Suppleant: 
Jan Sandberg. 
 
Bilag 
  
. 
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47 (Åben) Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til den selvejende institution 
Østerleds boligers bestyrelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04563 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Den selvejende institution Østerleds Boliger er et botilbud for voksne udviklingshæmmede. 
Botilbuddet drives efter § 105 i Almenboligloven med støtte i henhold til § 85 i lov om social 
service. 
 
I henhold til § 3, stk. 2 i vedtægten for Østerleds Boliger består bestyrelsen som udgangspunkt af 3 
medlemmer valgt af afdelingsbestyrelsen, og 2 medlemmer udpeget af Gentofte Børnevenner. 
Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være beboere i den selvejende institution.  
  
Gentofte Kommune kan dog i henhold til vedtægternes § 3, stk. 3 beslutte, at 
beboerrepræsentanterne i bestyrelsen udpeges af Kommunen blandt beboernes pårørende eller 
andre, der vil kunne varetage beboernes interesser. Der er i øjeblikket ikke beboere, som kan og 
er interesserede i at deltage i bestyrelsesarbejdet, hvorfor beboerrepræsentanterne må udpeges af 
Kommunalbestyrelsen    
 
Udpegningen sker for en periode på 2 år. 
 
Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen: Gentofte Kommunes borgmester, 
formanden for Socialudvalget i Gentofte Kommune og ansatte i den del af Gentofte Kommunes 
forvaltning, der udøver tilsynet med de selvejende almene ældreboliginstitutioner i kommunen. 
 
Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer udpeges suppleanter for disse.  
 
Valget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 
3. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter til bestyrelsen for den selvejende 
institution Østerleds Boliger blandt beboernes pårørende eller andre, der vil kunne påtage sig 
beboerne interesser.  
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
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Følgende valgtes: 
 
Medlemmer: 
Birgitte Schmidt 
Gitte Terndrup 
Cecilia Catharina Buchtrup 
 
Suppleanter: 
Søren Schock Petersen 
Katja S. Johansen 
Jan Sandberg. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

48 (Åben) Valg af 1 medlem til den selvejende institution Birkegårdens bestyrelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04564 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Den selvejende institution Birkegården er et dagtilbud for voksne autister og udviklingshæmmede. 
Dagtilbuddet drives efter § 104 i lov om social service. 
 
I henhold til § 4 i vedtægten for den selvejende institution Birkegården skal Kommunalbestyrelsen i 
Gentofte Kommune vælge 1 medlem til Birkegårdens bestyrelse.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Birkegården. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
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Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Søren Schock Petersen. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

49 (Åben) Valg af 2 medlemmer til den selvejende institution Rose Mariehjemmets 
bestyrelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04565 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Den selvejende institution Rose Mariehjemmet er et botilbud til borgere med psykisk sygdom. 
Botilbuddet drives almenboligloven og med støtte efter §85 i lov om social service.  
 
I henhold til § 3 i vedtægterne for den selvejende institution Rose Mariehjemmet 
skal Kommunalbestyrelsen vælge to medlemmer til Rose Mariehjemmets bestyrelse. 
 
Valget sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 
3. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution Rose Mariehjemmet. 
  

 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
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Medlemmer: 
Birgitte Schmidt 
Anne Hjorth. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

50 (Åben) Valg af 1 medlem til den selvejende institution Salems bestyrelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04566 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Den selvejende institution Salem er plejeboliger med fast personale (plejehjem). Institutionen 
drives efter § 192 i lov om social service.  
 
I henhold til § 7 i vedtægt for den selvejende institution Salem i Gentofte skal Gentofte 
Kommunalbestyrelse vælge 1 medlem til Salems bestyrelse.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Salem. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Per Bruun Andersen. 
 
Bilag 
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. 
 
 

51 (Åben) Valg af 2 medlemmer til bestyrelserne for den selvejende institution 
plejehjemmet Adelaide I og den selvejende institution  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04567 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Den selvejende institution plejehjemmet Adelaide drives efter §§ 83-85 i lov om social service.  
 
I henhold til § 4 i vedtægterne for den selvejende institution plejehjemmet Adelaide skal Gentofte 
Kommunalbestyrelse vælge 2 medlemmer til Adelaides bestyrelse.   
 
Valg af medlemmer til bestyrelsen sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 3 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
  
At der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution plejehjemmet Adelaide.  
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer: 
Jesper Kamp Nielsen 
Birgitte Schmidt. 
 
Bilag 
  
. 
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52 (Åben) Valg af 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution 
Overførstergården 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04568 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Den selvejende institution Overførstergården er en boform for personer, der er hjemløse eller ikke 
kan tilpasse sig det almindelige samfundsliv, især på grund af alkoholproblemer. Institutionen 
drives efter § 110 i lov om social service.  
 
I henhold til § 6 i vedtægterne for den selvejende institution Overførstergården skal Gentofte 
Kommune vælge 1 medlem til Overførstergårdens bestyrelse.   
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Overførstergården. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Rita Rahbek Russel. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

53 (Åben) Valg af 1 medlem til den selvejende institution Gentofte 
Håndarbejdsværksteds bestyrelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04573 
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Resumé 
. 
 
Baggrund 
Den selvejende institution Gentofte Håndarbejdsværksted er et dagtilbud, der tilbyder 
beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer. Dagtilbuddet drives efter § 103 i lov om social service.  
 
I henhold til § 4 i vedtægten for selvejende institutioner tilsluttet Gentofte Børnevenners 
institutionsservice skal Gentofte Kommune udpege 1 medlem til Gentofte Håndarbejdsværksteds 
bestyrelse.  
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Gentofte 
Håndarbejdsværksted. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Jakob Vilner. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

54 (Åben) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for Afdelingsingeniør Edvard Suhr og 
hustrus legat 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04576 
 
Resumé 
. 
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Baggrund 
Afdelingsingeniør Edvard Suhr og Hustrus Legat uddeler en gang årligt midler blandt andet til 
personer, der lider af eller behandles for kræft eller tuberkulose, og som må anses for at være 
ubemidlede. Legatet drives efter lov om fonde og visse foreninger.   
 
I henhold til § 3 i fundatsen for Afdelingsingeniør Edvard Suhr og Hustrus Legat skal Gentofte 
Kommunalbestyrelse vælge 3 medlemmer til bestyrelsen. De 3 medlemmer skal have bopæl i 
Gentofte Kommune.   
 
Valg sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1  jf. § 24, stk. 
3. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for Afdelingsingeniør Edvard Suhr og Hustrus Legat 
blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer: 
Hans Toft 
Cecilia Catharina Buchtrup 
Jesper Kamp Nielsen. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

55 (Åben) Valg af 2 medlemmer til F.W. Frank og Hustrus Legats bestyrelse  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05647 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
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F.W. Frank og Hustrus Legat fungerer som en erhvervsdrivende fond, der forestår drift og 
udlejning af en ejendom på Stolpegårdsvej. 
 
I henhold til § 3 i vedtægterne for F.W. Frank og Hustrus Legat, skal Kommunalbestyrelsen vælge 
2 medlemmer til legatets bestyrelse. 
 
Valget sker ved forholdstalsvalg efter D´hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 
3. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen i F.W. Frank og Hustrus Legat.  
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer: 
Hans Toft 
Lis Bjerremand. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

56 (Åben) Valg af 3 medlemmer til Legat til fordel for handicappede 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04577 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Legat til fordel for handicappede har primært til formål at yde støtte til fordel for beboere på den 
selvejende institution Østerled, og sekundært at yde økonomisk støtte til handicappede uden 
tilknytning til denne institution. Såfremt en person på Østerled måtte blive overflyttet til en anden 
institution, skal legatet følge pågældende til denne institution eller afdeling heraf. Legatet drives 
efter lov om fonde og visse foreninger.  
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I henhold til § 12 i legatets fundats vælger Gentofte Kommune bestyrelsen, der består af 3 
medlemmer. Mindst 1 af bestyrelsesmedlemmerne skal have social indsigt. Endvidere skal mindst 
1 medlem være læge, præst, advokat eller ansat indenfor omsorg eller undervisning.  
 
Valg af medlemmer til bestyrelsen sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
  
At der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for Legat til fordel for handicappede. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer: 
Bente Frimodt-Møller 
Lis Andersen 
Thomas Steen Gyldenstjerne Sehested. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

57 (Åben) Valg af 3 medlemmer til Seniorrådet 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04579 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Efter § 30, stk. 1 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 
(retssikkerhedsloven) skal Seniorrådet rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, 
og formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, 
der vedrører de ældre.  
 
I henhold til § 3 i vedtægten for Seniorrådet skal Kommunalbestyrelsen udpege 3 personer blandt 
dets medlemmer, der kan deltage i rådets møder uden stemmeret.   
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Valget af medlemmer sker ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, stk. 
1 jf. § 24 stk. 3. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 3 medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, der kan deltage i 
Seniorrådets møder uden stemmeret. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer: 
Bente Frimodt-Møller 
Anne Hjorth 
Louisa Schønnemann Bøttkjær. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

58 (Åben) Valg af 10 medlemmer og 10 personlige stedfortrædere til Handicaprådet 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04580 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Handicaprådet skal efter § 37 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 
(retssikkerhedsloven) rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle 
synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører 
mennesker med handicap. 
 
I henhold til § 37 a, stk. 3 i retssikkerhedsloven skal 3-7 af Handicaprådets medlemmer og disses 
personlige stedfortrædere være udpeget af Kommunalbestyrelsen, heraf med et antal af dens 
medlemmer.  
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I henhold til § 2 i Handicaprådets vedtægt skal der udpeges 5 medlemmer blandt personer, der 
repræsenterer Kommunalbestyrelsen. Der skal endvidere udpeges en personlig stedfortræder for 
hvert af rådets medlemmer. Der har hidtil været udpeget 3 medlemmer samt personlige 
stedfortrædere for disse blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer samt 2 medlemmer samt 
personlige stedfortrædere for disse fra forvaltningen med henholdsvis social-/sundhedsfaglige og 
tekniske kompetencer. 
 
Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere 5 medlemmer efter indstilling fra Danske 
Handicaporganisationer-Gentofte (DH-Gentofte). 
 
Valget af medlemmer og stedfortrædere sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1 jf. § 24, stk. 3. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der vælges 10 medlemmer og 10 personlige stedfortrædere til Handicaprådet, heraf 5 
medlemmer og 5 personlige stedfortrædere blandt personer, der repræsenterer 
Kommunalbestyrelsen, samt 5 medlemmer og 5 personlige stedfortrædere efter indstilling 
fra Danske Handicaporganisationer-Gentofte. 

 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Repræsentanter for Kommunalbestyrelsen: 
Bente Frimodt-Møller 
Louisa Schønnemann Bøttkjær 
Ole Stephensen 
Søren Kjellerup 
Michael Holst 
 
Personlige stedfortrædere: 
Ulrik Borch 
Andreas Weidinger 
Marianne Zangenberg 
 
Efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer-Gentofte: 
Medlemmer: 
Jan Chr. Mollerup 
Jacob Monies 
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Ina Ringgard Sørensen 
Kathia Schierning 
Elisabet Sinding 
 
Personlige stedfortrædere: 
Søren Bork 
Hans Rasmussen 
Jørn Langenholt 
Mitzi Reinau 
Lene Jelstrup. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

59 (Åben) Valg af 2 medlemmer til Integrationsrådet 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04581 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til § 42 i lov om integration kan Kommunalbestyrelsen oprette et Integrationsråd. 
Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i 
kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Kommunalbestyrelsen.  
 
I henhold til § 2 i vedtægten for Integrationsrådet vælger Kommunalbestyrelsen 2 medlemmer 
blandt sine medlemmer til Integrationsrådet.   
 
Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere 6 repræsentanter valgt blandt flygtninge/indvandrere i 
Gentofte Kommune, og de øvrige medlemmer efter indstilling fra en række organisationer, råd m.v. 
Der er endnu ikke foretaget valg blandt flygtninge/indvandrere, og foreligger ikke indstilling fra 
organisationer, råd m.v. Sag om udpegning af disse medlemmer vil senere blive forelagt 
Kommunalbestyrelsen.   
 
Valget af medlemmer til Integrationsrådet sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 2 medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Integrationsrådet. 
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Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer: 
Søren B. Heisel 
Katja S. Johansen. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

60 (Åben) Valg af stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04780 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
KL’s repræsentantskab virker som rådgivende organ for KL´s bestyrelse og har i øvrigt til formål at 
fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. 
 
Repræsentantskabet består bl.a. af borgmestrene i KL’s medlemskommuner. 
Kommunalbestyrelsen skal ifølge § 13, stk. 1, i Love for KL vælge en stedfortræder for 
borgmesteren til repræsentantskabet. 
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges en stedfortræder for borgmesteren til Kommunernes Landsforenings 
repræsentantskab blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
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Følgende valgtes: 
 
Pia Nyring. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

61 (Åben) Valg af delegerede og stedfortrædere til KL's delegeretmøder 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04781 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
KL’s højeste myndighed er delegeretmødet. 
 
I henhold til § 4 i Love for KL skal hver medlemskommune vælge 1 stemmeberettiget delegeret for 
hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen. Samtidig vælger Kommunalbestyrelsen 
stedfortrædere for de delegerede. 
 
Der kan kun udpeges medlemmer af Kommunalbestyrelsen, jf. Love for KL § 4, stk. 2. 
Gentofte Kommune skal på denne baggrund vælge 10 delegerede og 9 stedfortrædere. 
 
Valget sker ved forholdstalsvalg efter D'Hondts metode, jf. § 4 i Love for KL. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 10 delegerede og 9 stedfortrædere blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Delegerede: 
Hans Toft 
Pia Nyring 
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Karen Riis Kjølbye 
Michael Fenger 
Bente Frimodt-Møller 
Marianne Zangenberg 
Søren B. Heisel 
Anne Hjorth 
Kristine Kryger 
Morten Løkkegaard 
  
Stedfortrædere: 
Ulrik Borch 
Louisa Schønnemann Bøttkjær 
Ole Stephensen 
Katarina Ammitzbøll 
Jesper Marcus 
Katja S. Johansen 
Andreas Weidinger 
Brigitta Rick 
Jeanne Toxværd. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

62 (Åben) Valg af 1 stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04658 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Kredsrådet nedsættes i henhold til retsplejelovens §§ 111-113 og drøfter spørgsmål af almindelig 
karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål 
vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. 
 
Kredsrådet i Nordsjælland består af politidirektøren, der er formand, og borgmestrene i de 
kommuner, som politikreds Nordsjælland omfatter. 
 
Kommunalbestyrelsen vælger en stedfortræder for borgmesteren blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
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At der vælges 1 stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet blandt Kommunalbestyrelsens 
medlemmer. 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Stedfortræder: 
Søren B. Heisel. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

63 (Åben) Valg  af 1 medlem til ekspropriationskommissionens kommunale liste 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04799 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Ekspropriationskommissionen behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de 
ekspropriationer, der foretages. 
 
Efter ekspropriationsproceslovens § 6, stk. 1 og 2, består ekspropriationskommissionen af 5 
medlemmer, hvoraf 2 af disse medlemmer udtages fra en kommunal liste. 
 
I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen én person til den kommunale liste. Personen 
behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen, men vedkommende bør have behørig indsigt 
i vurdering af ejendomme. 
 
Udpegningen sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Man kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen, 
og det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv. 
Efter ekspropriationslovens § 6, stk. 3, skal Kommunalbestyrelsen endvidere udpege en 
repræsentant til det enkelte anlæg, hvis det måtte blive aktuelt. Repræsentanten har ret til at udtale 
sig på ekspropriationskommissionens møder, men de deltager ikke i 
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afstemningerne. Det forudsættes, at den kommunale repræsentant har kendskab til planlægningen 
i området og til andre områder af betydning for ekspropriation. Repræsentanten behøver ikke være 
medlem af Kommunalbestyrelsen. 
 
Det er ikke et krav, at repræsentanten til det enkelte anlæg udpeges i forbindelse med 
konstitueringen, idet udpegningen kan ske løbende. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At der vælges 1 person til ekspropriationskommissionens kommunale liste. 
2. At udpegning af repræsentanter til det enkelte anlæg sker løbende. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 1: 
Lars Zola-Honoré 
 
Af pkt. 2: 
Enstemmigt vedtaget. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

64 (Åben) Valg af 1 medlem til taksationskommissionens kommunale liste  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04801 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Taksationskommissionen efterprøver de af ekspropriationskommissionens fastsatte kendelser, 
hvorved erstatning gives eller nægtes. 
 
Efter ekspropriationsproceslovens § 7, stk. 1 og 2 består taksationskommissionen af 5 
medlemmer, hvoraf 2 af disse medlemmer udtages fra en kommunal liste. 
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I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen én person til den kommunale liste. 
Personen behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen, men vedkommende bør have 
behørig indsigt i vurdering af ejendomme. 
 
Udpegningen sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Man kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen, 
og det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem til taksationskommissionens kommunale liste. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Tina Ortmann. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

65 (Åben) Valg af 2 personer til liste over medlemmer af taksationskommissionen 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04803 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til lov om offentlige veje skal Kommunalbestyrelsen i hver kommune udpege 2 personer, 
der for Kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den 
taksationskommission, der omfatter kommunen. 
 
Valget af de 2 personer sker ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode, jf. styrelseslovens § 25, 
stk. 1, jf. § 24, stk. 3. 
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Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 2 personer til optagelse på en liste over medlemmer af taksationskommissionen. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlemmer: 
Lars Zola-Honoré 
Tina Ortmann. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

66 (Åben) Udpegning af 1 person til liste over medlemmer til 
overtaksationskommissionen 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04806 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til lov om offentlige veje skal Kommunalbestyrelsen i hver kommune udpege 1 person, 
der for Kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af 
overtaksationskommissionen. 
 
Valget af 1 person sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 person til optagelse på en liste over medlemmer af overtaksationskommissionen. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Keld Kristensen. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

67 (Åben) Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til deltagelse i åstedsforretninger 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05031 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til § 48 i lov om offentlige veje skal der i åstedsforretninger i forbindelse med 
ekspropriation deltage mindst ét medlem af den Kommunalbestyrelse, som er vejbestyrelse. 
 
Kommunalbestyrelsens repræsentant leder åstedsforretningen og fremsætter på 
kommunalbestyrelsens vegne forslag til erstatning m.v. 
 
Valg af repræsentant ved åstedsforretninger og suppleant herfor sker ved flertalsvalg, jf. 
styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der skal vælges 1 repræsentant og 1 suppleant til deltagelse i åstedsforretninger blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
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Repræsentant: 
Karen Riis Kjølbye 
Suppleant: 
Katarina Ammitzbøll. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

68 (Åben) Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til repræsentantskabet for 
Trafikselskabet MOVIA 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05042 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til § 6 i vedtægterne for MOVIA skal Kommunalbestyrelsen vælge 1 medlem og 1 
suppleant til repræsentantskabet for MOVIA. 
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der vælges 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for MOVIA blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Hans Toft 
 
Suppleant: 
Karen Riis Kjølbye. 
 
Bilag 
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. 
 
 

69 (Åben) Valg af valgbestyrelse m.v. til folketingsvalg, valg til Europaparlamentet 
og valg til kommunalbestyrelsen 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04599 
 
Resumé 
. 
 
 
Baggrund 
I henhold til bestemmelserne i § 25 i lov om valg til Folketinget og § 16 i lov om valg af danske 
repræsentanter til Europaparlamentet skal valgbestyrelsen bestå af 5 medlemmer med 
borgmesteren som formand, og efter lov om valg til Folketinget § 23 skal disse medlemmer vælges 
af kommunalbestyrelsen blandt disses medlemmer ved forholdstalsvalg (d´Hondts metode), jf. 
styrelseslovens § 25, stk. 1, § 24, stk. 1. 
 
Endvidere følger det af § 14 i den kommunale valglov at valgbestyrelsen i forbindelse med 
kommunalvalgene skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer med borgmesteren som formand. 
Disse medlemmer skal tillige vælges af kommunalbestyrelsen blandt disses medlemmer ved 
forholdstalsvalg (d´Hondts metode), jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, § 24, stk. 1. 
 
Valgbestyrelsen påser, at indleverede kandidatanmeldelser er gyldige, og sørger for 
tilvejebringelse af stemmesedler og valglister samt forestår stemmeoptælling. 
 
Stedfortrædere til valgbestyrelsen skal udpeges af den gruppe, der har valgt medlemmet. 
 
Valgstyrere vælges af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg under ét blandt de i kommunen 
boende vælgere, mindst 5 højst 9 for hvert afstemningsområde. 
 
Ved tidligere valg har der været valgt 5 valgstyrere i hvert område, og dette antal foreslås 
bibeholdt. 
 
Valget af tilforordnede vælgere sker af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg under ét blandt 
de vælgere, der har bopæl i kommunen. 
 
Der skal – gældende for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode – foretages valg af 
 
1. 5 personer til valgbestyrelsen – herunder borgmesteren, der er født medlem af og formand for 
valgbestyrelsen 
2. Næstformand for valgbestyrelsen 
3. Stedfortrædere for valgbestyrelsens medlemmer 
4. Formænd for valgstyrere, valgstyrere og stedfortrædere for disse. 
5. Tilforordnede vælgere. 
 
 
 



Side 78 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen 
 
Ad 1) At der udpeges 5 personer til valgbestyrelsen – herunder borgmesteren, der er født medlem 
af og formand for valgbestyrelsen. 
 
Ad 2) At der udpeges en næstformand for valgbestyrelsen. 
 
Ad 3) At der udpeges stedfortrædere for valgbestyrelsens medlemmer. 
 
At 4) Vedrørende formænd for valgstyrere, valgstyrere og stedfortrædere for disse: 

 At Økonomiudvalget bemyndiges til på Kommunalbestyrelsens vegne og efter indhentede 
forslag om personer fra de i nedennævnte fordeling omhandlede partier/ lister at udpege 
valgstyrere og stedfortrædere, herunder formændene for valgstyrerne på de enkelte 
afstemningsområder, idet fordelingen sker i forhold til partiernes stemmetal. 

 At formændene for de 10 afstemningssteder er identiske med valgbestyrelsens medlemmer 
og disses stedfortrædere. 

 
Ad 5) Vedrørende tilforordnede vælgere: 

 At bemyndige borgmesteren til i samråd med valgchefen, på Kommunalbestyrelsens 
vegne, at foretage denne udvælgelse under fornøden hensyntagen til de forskellige 
politiske partiers vælgertal i kommunen, da det må anses for umuligt at få forhåndstilsagn 
fra de eventuelle emner til tilforordnede så betids, at kommunalbestyrelsen vil kunne nå at 
foretage valget. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Ad pkt. 1: 
Hans Toft (formand) 
Søren B. Heisel 
Pia Nyring 
Michael Fenger  
Kristine Kryger 
 
Ad pkt. 2:  
Søren B. Heisel (næstformand) 
 
Ad pkt. 3: 
Stedfortrædere: 
Marianne Zangenberg 
Karen Riis Kjølbye 
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Anne Hjorth 
Morten Løkkegaard 
 
Ad pkt. 4: 
Enstemmigt vedtaget. 
 
Ad pkt. 5: 
Enstemmigt vedtaget. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

70 (Åben) Indstilling af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05043 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Distriktsudvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet. 
 
Distriktsudvalgene består af en formand og fire til ti medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. 
 
Formanden udpeges af Forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter 
indstilling fra hver af landets Kommunalbestyrelser. 
 
Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget. Indstilling sker ved flertalsvalg, jf. 
styrelseslovens § 24, stk. 1. 
 
Forsvarets Personeltjeneste har oplyst: ”Den udpegede repræsentant kan med fordel være 
medlem af Økonomiudvalget eller Socialudvalget af hensyn til en smidig kontakt til kommunens 
sociale forvaltning. De udpegede medlemmer bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at 
der ved behandling af ansøgninger om optagelse i Hjemmeværnet kan sættes spørgsmålstegn ved 
udvalgets habilitet." 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der indstilles et medlem til distriktsudvalget for hjemmeværnet. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Medlem: 
Cecilia Catharina Buchtrup. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

71 (Åben) Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget om Innovation 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05062 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen udpegede den 27. februar 2017, dagsordenens punkt 12, og den 24. april 
2017 15 medlemmer til opgaveudvalget om Innovation, heraf 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer 
og 10 borgere med kompetencer, der er beskrevet i kommissoriet for opgaveudvalget. Der blev 
endvidere udpeget en formand og næstformand. Enkelte af medlemmerne er udpeget 
efterfølgende. 
 
I henhold til kommissoriet skulle opgaveudvalgets arbejde påbegyndes februar 2017 og afsluttes 1. 
kvartal 2018. Kommissoriet for opgaveudvalget er vedlagt.  
 
Det fremgik af udpegelsen, at alle valg i henhold til kommunestyrelsesloven følger den kommunale 
valgperiode, hvorfor der skal tages stilling til genudpegning i kommunalbestyrelsen, der tiltræder 
den 1. januar 2018, for så vidt angår opgaveudvalg, der ikke har afsluttet deres arbejde inden 
valgperiodens udløb. 
 
Udpegelsen sker under ét som forholdstalsvalg efter den d´Hondtske metode.  
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, dagsordenens punkt 18, at der 
ved valg af medlemmer til opgaveudvalgene skulle anvendes princippet for beregning af pladser i 
stående udvalg. Samme princip skulle anvendes for beregning af 
kommunalbestyrelsesmedlemmernes pladser i opgaveudvalgene, dog således at det samlede 
antal pladser til de enkelte valggrupper ikke herved øges. 
 
Den d`Hondtske metode suppleres således med princippet i kommunestyrelseslovens §27 
vedrørende de stående udvalg i forhold det samlede antal medlemmer i opgaveudvalgene og i 
forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i opgaveudvalgene.  
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Anvendelsen af princippet forudsætter enighed i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
udpegelserne, se også Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016, dagsordenens punkt 5. 
 
En liste over opgaveudvalgets nuværende medlemmer, den kompetence de er udpeget til og 
hvem, der er opgaveudvalgets nuværende formand og næstformand, er vedlagt.  
 
Valget af formand og næstformand sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens §24, stk. 1. 
  
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget om innovation, herunder 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget.  
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Enighed om fortsat at følge princippet om en samlet beregning af pladser i 
opgaveudvalgene, besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015, pkt. 18. 
 
Følgende valgtes:  
Valggruppen C, A, B, V og F udpegede følgende Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
 

 Kristine Kryger 
 Michael Fenger 
 Marianne Zangenberg 
 Andreas Weidinger 
 Katja S. Johansen. 

 
Valggruppen C, A, B, V og F genudpegede følgende ikke-
kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
 

 Bastian Broby Glavind  
 Jesper Alkestrup 
 Christian Steen Jensen 
 Marie Cordt  
 Casper Schiøtz Bratvold 
 Andreas Boysen-Kleist 
 Rikke Ulk  
 Mira Wessel 
 Jonatan Schloss 
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 Nikolaj Beuschel. 
 
Enstemmigt vedtaget at udpege Kristine Kryger som formand og Michael Fenger som 
næstformand for udvalget.  
 
 
Bilag 
1. Oversigt over de nuværende medlemmer af opgaveudvalget Innovation (2083040 - EMN-
2017-05062) 
2. Kommissorium Innovation (2083043 - EMN-2017-05062) 
 
 

72 (Åben) Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget Integration med særligt 
fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05063 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen udpegede den 27. februar 2017, dagsordenens punkt 11, 15 
medlemmer til opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og 
beskæftigelse, heraf 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 10 borgere med kompetencer, 
der er beskrevet i kommissoriet for opgaveudvalget. Der blev endvidere udpeget en 
formand og næstformand. Enkelte af medlemmerne er udpeget efterfølgende. 
 
I henhold til kommissoriet skulle opgaveudvalgets arbejde påbegyndes februar 2017 og 
afsluttes i 1. kvartal 2018. Kommissoriet for opgaveudvalget er vedlagt.  
 
Det fremgik af udpegelsen, at alle valg i henhold til kommunestyrelsesloven følger den 
kommunale valgperiode, hvorfor der skal tages stilling til genudpegning i 
kommunalbestyrelsen, der tiltræder den 1. januar 2018, for så vidt angår opgaveudvalg, 
der ikke har afsluttet deres arbejde inden valgperiodens udløb. 
 
Udpegelsen sker under ét som forholdstalsvalg efter den d´Hondtske metode.  
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, dagsordenens punkt 18, 
at der ved valg af medlemmer til opgaveudvalgene skulle anvendes princippet for 
beregning af pladser i stående udvalg. Samme princip skulle anvendes for beregning af 
kommunalbestyrelsesmedlemmernes pladser i opgaveudvalgene, dog således at det 
samlede antal pladser til de enkelte valggrupper ikke herved øges. 
 
Den d`Hondtske metode suppleres således med princippet i kommunestyrelseslovens §27 
vedrørende de stående udvalg i forhold det samlede antal medlemmer i opgaveudvalgene 
og i forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i opgaveudvalgene.  
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Anvendelsen af princippet forudsætter enighed i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
udpegelserne, se også Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016, dagsordenens 
punkt 5. 
 
En liste over opgaveudvalgets nuværende medlemmer, den kompetence de er udpeget til 
og hvem, der er opgaveudvalgets nuværende formand og næstformand, er vedlagt.  
 
Listen indeholder fortrolige oplysninger, der ikke må videregives. 
 
Valget af formand og næstformand sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens §24, stk. 1. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udskoling, 
uddannelse og beskæftigelse, herunder 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt formand og 
næstformand for opgaveudvalget.  
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Enighed om fortsat at følge princippet om en samlet beregning af pladser i 
opgaveudvalgene, besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015, pkt. 18. 
 
Følgende valgtes:  
Valggruppen C, A, B, V og F udpegede følgende Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
 

 Søren B. Heisel 
 Bente Frimodt-Møller 
 Marianne Zangenberg 
 Ulrik Borch 
 Brigitta Rick. 

 
Valggruppen C, A, B, V og F genudpegede følgende ikke-
kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
 

 Mirka Mozer 
 Mads Raaschou 
 Peter Jørn Laursen 
 Lise Houkjær 
 Ulla-Birgitte Nies 
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 Christina Wex 
 Solaf Masoud 
 Amneh Hawwa  
 Lars Harder 

 
Valggruppen Ø genudpegede følgende ikke-kommunalbestyrelsesmedlem: 
 

 Kosna Savage. 
 
Enstemmigt vedtaget at udpege Søren B. Heisel som formand og Bente Frimodt-Møller 
som næstformand for udvalget.  
 
 
Bilag 
1. Kommissorium for opgaveudvalg for Integration, med særligt fokus på udskoling, 
uddannelse og beskæftigelse (2083305 - EMN-2017-05063) 
2. Oversigt over de nuværende medlemmer af opgaveudvalget Integration, med særligt fokus 
på udskoling, uddannelse og beskæftigelse (2083436 - EMN-2017-05063) 
 
 

73 (Åben) Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget En ny udskoling - MIT 
Campus Gentofte 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05065 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen udpegede den 27. februar 2017, dagsordenens punkt 10, 15 medlemmer til 
opgaveudvalget En ny udskoling - MIT Campus Gentofte, heraf 5 
kommunalbestyrelsesmedlemmer og 10 borgere med kompetencer, der er beskrevet i 
kommissoriet for opgaveudvalget. Der blev endvidere udpeget en formand og næstformand. Et 
enkelt af medlemmerne er udpeget efterfølgende. 
 
I henhold til kommissoriet skulle opgaveudvalgets arbejde påbegyndes februar 2017 og afsluttes 
sommeren 2018. Kommissoriet for opgaveudvalget er vedlagt.  
 
Det fremgik af udpegelsen, at alle valg i henhold til kommunestyrelsesloven følger den kommunale 
valgperiode, hvorfor der skal tages stilling til genudpegning i kommunalbestyrelsen, der tiltræder 
den 1. januar 2018, for så vidt angår opgaveudvalg, der ikke har afsluttet deres arbejde inden 
valgperiodens udløb. 
 
Udpegelsen sker under ét som forholdstalsvalg efter den d´Hondtske metode.  
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, dagsordenens punkt 18, at der 
ved valg af medlemmer til opgaveudvalgene skulle anvendes princippet for beregning af pladser i 
stående udvalg. Samme princip skulle anvendes for beregning af 
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kommunalbestyrelsesmedlemmernes pladser i opgaveudvalgene, dog således at det samlede 
antal pladser til de enkelte valggrupper ikke herved øges. 
 
Den d`Hondtske metode suppleres således med princippet i kommunestyrelseslovens §27 
vedrørende de stående udvalg i forhold det samlede antal medlemmer i opgaveudvalgene og i 
forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i opgaveudvalgene.  
 
Anvendelsen af princippet forudsætter enighed i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
udpegelserne, se også Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016, dagsordenens punkt 5. 
 
En liste over opgaveudvalgets nuværende medlemmer, den kompetence de er udpeget til  og 
hvem, der er opgaveudvalgets nuværende formand og næstformand, er vedlagt.  
 
Valget af formand og næstformand sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens §24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget En ny udskoling - MIT Campus Gentofte, herunder 5 
medlemmer af Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget.  
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Enighed om fortsat at følge princippet om en samlet beregning af pladser i 
opgaveudvalgene, besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015, pkt. 18. 
 
Følgende valgtes:  
Valggruppen C, A, B, V og F udpegede følgende Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
 

 Pia Nyring 
 Anne Hjort 
 Ulrik Borch 
 Morten Løkkegaard 
 Kristine Kryger. 

 
Valggruppen C, A, B, V og F genudpegede følgende ikke-
kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
 

 Caroline Russel Falholt 
 Flemming Bagge 
 Gorm Jensen 
 Kirsten Panton 
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 Mads Raaschou 
 Mei-Li Huang Carstensen 
 Michael Dall 
 Regitze Hammer Holt 
 Signe Ploug Hansen 
 William Schiøtz Nehammer. 

 
Enstemmigt vedtaget at udpege Pia Nyring som formand og Anne Hjorth som 
næstformand for udvalget.  

 
 
Bilag 
1. Kommissorium for opgaveudvalget for En ny udskoling - MIT Campus Gentofte (2083690 - 
EMN-2017-05065) 
2. Oversigt over de nuværende medlemmer af opgaveudvalget En ny Udskoling - MIT Campus 
Gentofte (2083699 - EMN-2017-05065) 
 
 

74 (Åben) Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget for Digitalisering og 
teknologi  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05067 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen udpegede den 29. maj 2017, dagsordenens punkt 14, 15 medlemmer til 
opgaveudvalget for Digitalisering og teknologi, heraf 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 10 
borgere med kompetencer, der er beskrevet i kommissoriet for opgaveudvalget. Der blev 
endvidere udpeget en formand og næstformand. Et enkelt af medlemmerne er udpeget 
efterfølgende. 
 
I henhold til kommissoriet skulle opgaveudvalgets arbejde påbegyndes andet kvartal 2017   og 
afsluttes første kvartal 2018. Kommissoriet for opgaveudvalget er vedlagt.  
 
Det fremgik af udpegelsen, at alle valg i henhold til kommunestyrelsesloven følger den kommunale 
valgperiode, hvorfor der skal tages stilling til genudpegning i kommunalbestyrelsen, der tiltræder 
den 1. januar 2018, for så vidt angår opgaveudvalg, der ikke har afsluttet deres arbejde inden 
valgperiodens udløb. 
 
Udpegelsen sker under ét som forholdstalsvalg efter den d´Hondtske metode.  
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, dagsordenens punkt 18, at der 
ved valg af medlemmer til opgaveudvalgene skulle anvendes princippet for beregning af pladser i 
stående udvalg. Samme princip skulle anvendes for beregning af 
kommunalbestyrelsesmedlemmernes pladser i opgaveudvalgene, dog således at det samlede 
antal pladser til de enkelte valggrupper ikke herved øges. 
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Den d`Hondtske metode suppleres således med princippet i kommunestyrelseslovens §27 
vedrørende de stående udvalg i forhold det samlede antal medlemmer i opgaveudvalgene og i 
forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i opgaveudvalgene.  
 
Anvendelsen af princippet forudsætter enighed i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
udpegelserne, se også Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016, dagsordenens punkt 5. 
 
En liste over opgaveudvalgets nuværende medlemmer, den kompetence de er udpeget til 
og hvem, der er opgaveudvalgets nuværende formand og næstformand, er vedlagt.  
 
Valget af formand og næstformand sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens §24, stk. 1.  
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget for Digitalisering og teknologi, herunder 5 
medlemmer af Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget.  
  
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Enighed om fortsat at følge princippet om en samlet beregning af pladser i 
opgaveudvalgene, besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015, pkt. 18. 
 
Følgende valgtes:  
Valggruppen C, A, B, V og F udpegede følgende Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
 

 Michael Fenger 
 Andreas Weidinger 
 Katarina Ammitzbøll 
 Anne Hjort 
 Brigitta Rick. 

 
Valggruppen C, A, B, V og F genudpegede følgende ikke-
kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
 

 Brian Mühldorff 
 Anders Bonde 
 Stephan Stephensen 
 Peter Klug Wiwel 
 Thomas Hildebrandt 
 Karina Holmegaard 
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 Lasse Kristiansen 
 Camilla Nymann 
 Mogens Olesen 

Valggruppen Ø genudpegede følgende ikke-kommunalbestyrelsesmedlem: 
 

 Felix Stampes Høffding Dyrrhauge Buch. 

Enstemmigt vedtaget at udpege Michael Fenger som formand og Andreas Weidinger 
som næstformand for udvalget.  
 
 
Bilag 
1. Kommissorie for opgaveudvalg for digitalisering og teknologi (2082909 - EMN-2017-05067) 
2. Oversigt over de nuværende medlemmer af opgaveudvalget digitalisering og teknologi 
(2082887 - EMN-2017-05067) 
 
 

75 (Åben) Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget om den Boligsociale 
Indsats i Gentofte Kommune 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05068 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen udpegede den 29. maj 2017, dagsordenens punkt 15, 15 medlemmer til 
opgaveudvalget om den Boligsociale Indsats i Gentofte Kommune, heraf 5 
kommunalbestyrelsesmedlemmer og 10 borgere med kompetencer, der er beskrevet i 
kommissoriet for opgaveudvalget. Der blev endvidere udpeget en formand og næstformand. 
Enkelte af medlemmerne er udpeget efterfølgende. 
 
I henhold til kommissoriet skulle opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i 3 kvartal 2017 og afsluttes 
i 2. kvartal 2018. Kommissoriet for opgaveudvalget er vedlagt.  
 
Det fremgik af udpegelsen, at alle valg i henhold til kommunestyrelsesloven følger den kommunale 
valgperiode, hvorfor der skal tages stilling til genudpegning i kommunalbestyrelsen, der tiltræder 
den 1. januar 2018, for så vidt angår opgaveudvalg, der ikke har afsluttet deres arbejde inden 
valgperiodens udløb. 
 
Udpegelsen sker under ét som forholdstalsvalg efter den d´Hondtske metode.  
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, dagsordenens punkt 18, at der 
ved valg af medlemmer til opgaveudvalgene skulle anvendes princippet for beregning af pladser i 
stående udvalg. Samme princip skulle anvendes for beregning af 
kommunalbestyrelsesmedlemmernes pladser i opgaveudvalgene, dog således at det samlede 
antal pladser til de enkelte valggrupper ikke herved øges. 
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Den d`Hondtske metode suppleres således med princippet i kommunestyrelseslovens §27 
vedrørende de stående udvalg i forhold det samlede antal medlemmer i opgaveudvalgene og i 
forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i opgaveudvalgene.  
 
Anvendelsen af princippet forudsætter enighed i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
udpegelserne, se også Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016, dagsordenens punkt 5. 
 
En liste over opgaveudvalgets nuværende medlemmer, den kompetence de er udpeget til og 
hvem, der er opgaveudvalgets nuværende formand og næstformand, er vedlagt.  
 
Valget af formand og næstformand sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens §24, stk. 1. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget om den Boligsociale Indsats i Gentofte Kommune 
herunder 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand for 
opgaveudvalget.  
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Enighed om fortsat at følge princippet om en samlet beregning af pladser i 
opgaveudvalgene, besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015, pkt. 18. 
 
Følgende valgtes:  
Valggruppen C, A, B, V og F udpegede følgende Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
 

 Anne Hjort 
 Bente Frimodt-Møller 
 Katarine Ammitzbøll 
 Ulrik Borch 

 
Valggruppen Ø udpegede: 

 Jeanne Toxværd. 
 
Valggruppen C, A, B, V og F genudpegede følgende ikke-
kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
 

 Ole Lund Petersen 
 Momodou Keita 
 Jesper Dalhoff 
 Annita Fjord Pedersen 
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 Sanne Thor Pohl 
 Leif Madsen 
 Mette Wolstrup Nørlev 
 Michael Hedegaard Jensen 
 Lene Hjorth 

 
Valggruppen Ø genudpegede følgende ikke-kommunalbestyrelsesmedlem: 
 

 Kim Tverskov. 
 
Enstemmigt vedtaget at udpege Anne Hjorth som formand og Bente Frimodt-Møller som 
næstformand for udvalget.  
 
 
Bilag 
1. Kommissorium for opgaveudvalg om den Boligsociale Indsats i Gentofte Kommune 
(2083199 - EMN-2017-05068) 
2. Oversigt over de nuværende medlemmer af opgaveudvalget om den Boligsociale Indsats i 
Gentofte Kommune (2083201 - EMN-2017-05068) 
 
 

76 (Åben) Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05070 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen udpegede den 28. august 2017, dagsordenens punkt 19, 15 medlemmer til 
opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte, heraf 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 10 borgere med 
kompetencer, der er beskrevet i kommissoriet for opgaveudvalget. Der blev endvidere udpeget en 
formand og næstformand. Enkelte af medlemmerne er udpeget efterfølgende. 
 
I henhold til kommissoriet skulle opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i 3. kvartal 2017 og 
afsluttes i 3. kvartal 2018. Kommissoriet for opgaveudvalget er vedlagt.  
 
Det fremgik af udpegelsen, at alle valg i henhold til kommunestyrelsesloven følger den kommunale 
valgperiode, hvorfor der skal tages stilling til genudpegning i kommunalbestyrelsen, der tiltræder 
den 1. januar 2018, for så vidt angår opgaveudvalg, der ikke har afsluttet deres arbejde inden 
valgperiodens udløb. 
 
Udpegelsen sker under ét som forholdstalsvalg efter den d´Hondtske metode.  
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, dagsordenens punkt 18, at der 
ved valg af medlemmer til opgaveudvalgene skulle anvendes princippet for beregning af pladser i 
stående udvalg. Samme princip skulle anvendes for beregning af 
kommunalbestyrelsesmedlemmernes pladser i opgaveudvalgene, dog således at det samlede 
antal pladser til de enkelte valggrupper ikke herved øges. 
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Den d`Hondtske metode suppleres således med princippet i kommunestyrelseslovens §27 
vedrørende de stående udvalg i forhold det samlede antal medlemmer i opgaveudvalgene og i 
forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i opgaveudvalgene.  
 
Anvendelsen af princippet forudsætter enighed i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
udpegelserne, se også Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016, dagsordenens punkt 5. 
 
En liste over opgaveudvalgets nuværende medlemmer, den kompetence de er udpeget til og 
hvem, der er opgaveudvalgets formand og næstformand, er vedlagt.  
 
Valget af formand og næstformand sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens §24, stk. 1. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte, herunder 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget.  
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Enighed om fortsat at følge princippet om en samlet beregning af pladser i 
opgaveudvalgene, besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015, pkt. 18. 
 
Følgende valgtes:  
Valggruppen C, A, B, V og F udpegede følgende Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
 

 Morten Løkkegaard 
 Bente Frimodt-Møller 
 Marianne Zangenberg 
 Louisa Schønnemann Bøttkjær 
 Ole Stephensen. 

 
Valggruppen C, A, B, V og F genudpegede følgende ikke-
kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

 
 Ning De Coninck Smith 
 Sidsel Gelting Hodge 
 Susanne Thorkilsen 
 Jens Kruse 
 Arne Wangel 
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 Christian Adam Jakobsen 
 Ulrik Storm 
 Karl Christian Tranberg Knudsen 
 Lena Ohlsen 

 
Valggruppen Ø genudpegede følgende ikke-kommunalbestyrelsesmedlem: 
 

 Frederik Dehlholm. 
 
Enstemmigt vedtaget at udpege Morten Løkkegaard som formand og Bente Frimodt-
Møller som næstformand for udvalget.  
 
 
Bilag 
1. Komissorum for Opgaveudvalg Arkitektur i Gentofte (2082945 - EMN-2017-05070) 
2. Oversigt over nuværende medlemmer af Opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte (2087785 - 
EMN-2017-05070) 
 
 

77 (Åben) Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05071 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen udpegede den 28. august 2017, dagsordenens punkt 18, 15 medlemmer til 
opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte, heraf 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 10 borgere 
med kompetencer, der er beskrevet i kommissoriet for opgaveudvalget. Der blev endvidere 
udpeget en formand og næstformand. Enkelte af medlemmerne er udpeget efterfølgende. 
 
I henhold til kommissoriet skulle opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 3 kvartal 2017 og afsluttes 
2. kvartal 2018. Kommissoriet for opgaveudvalget er vedlagt.  
 
Det fremgik af udpegelsen, at alle valg i henhold til kommunestyrelsesloven følger den kommunale 
valgperiode, hvorfor der skal tages stilling til genudpegning i kommunalbestyrelsen, der tiltræder 
den 1. januar 2018, for så vidt angår opgaveudvalg, der ikke har afsluttet deres arbejde inden 
valgperiodens udløb. 
 
Udpegelsen sker under ét som forholdstalsvalg efter den d´Hondtske metode.  
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, dagsordenens punkt 18, at der 
ved valg af medlemmer til opgaveudvalgene skulle anvendes princippet for beregning af pladser i 
stående udvalg. Samme princip skulle anvendes for beregning af 
kommunalbestyrelsesmedlemmernes pladser i opgaveudvalgene, dog således at det samlede 
antal pladser til de enkelte valggrupper ikke herved øges. 
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Den d`Hondtske metode suppleres således med princippet i kommunestyrelseslovens §27 
vedrørende de stående udvalg i forhold det samlede antal medlemmer i opgaveudvalgene og i 
forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i opgaveudvalgene.  
 
Anvendelsen af princippet forudsætter enighed i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
udpegelserne, se også Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016, dagsordenens punkt 5. 
 
En liste over opgaveudvalgets nuværende medlemmer, den kompetence de er udpeget til og 
hvem, der er opgaveudvalgets formand og næstformand, er vedlagt.  
 
Valget af formand og næstformand sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens §24, stk. 1. 
 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte, herunder 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget.  
  
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Enighed om fortsat at følge princippet om en samlet beregning af pladser i 
opgaveudvalgene, besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015, pkt. 18. 
 
Følgende valgtes:  
Valggruppen C, A, B, V og F udpegede følgende Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
 
Marianne Zangenberg 
Søren B. Heisel 
Louisa Schønnemann Bøttkjær 
Jesper Marcus 
Karen Riis Kjølbye. 
 
Valggruppen C, A, B, V og F genudpegede følgende ikke-
kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
 

 Rina Mardahl 
 Alfred Josefsen 
 Mia Nersting 
 Jens Halling 
 Morten Weeke Borup 
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 Jonas Vestermann 
 Ole Scharff-Haarbye 
 Bo Køhler Ljungdal 
 Steen Christensen. 

 
Et medlem med kompetencen ”Erfaring med at drive mindre detailhandel i Gentofte 
Kommune” har ikke mulighed for at fortsætte i opgaveudvalget.  
 
Valggruppe C, A, B, V og F udpeger i stedet Pia Krejler. 
 
Enstemmigt vedtaget at udpege Marianne Zangenberg som formand og Søren B. Heisel  
som næstformand for udvalget.  
 
 
Bilag 
1. Oversigt over nuværende medlemmer Opgaveudvalget Detail i Gentofte (2083268 - EMN-
2017-05071) 
2. Kommisorium for Opgaveudvalg Detailhandel i Gentofte (2082941 - EMN-2017-05071) 
 
 

78 (Åben) Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget Kulturpolitik 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05066 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen udpegede den 25. september 2017, dagsordenens punkt 20, 15 
medlemmer til opgaveudvalget Kulturpolitik heraf 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 10 
borgere med kompetencer, der er beskrevet i kommissoriet for opgaveudvalget. Der blev 
endvidere udpeget en formand og næstformand. Et enkelt af medlemmerne er udpeget 
efterfølgende. 
 
I henhold til kommissoriet skulle opgaveudvalgets arbejde påbegyndes fjerde kvartal 2017 og 
afsluttes i tredje kvartal 2018. Kommissoriet for opgaveudvalget er vedlagt.  
 
Det fremgik af udpegelsen, at alle valg i henhold til kommunestyrelsesloven følger den kommunale 
valgperiode, hvorfor der skal tages stilling til genudpegning i kommunalbestyrelsen, der tiltræder 
den 1. januar 2018, for så vidt angår opgaveudvalg, der ikke har afsluttet deres arbejde inden 
valgperiodens udløb. 
 
Udpegelsen sker under ét som forholdstalsvalg efter den d´Hondtske metode.  
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, dagsordenens punkt 18, at der 
ved valg af medlemmer til opgaveudvalgene skulle anvendes princippet for beregning af pladser i 
stående udvalg. Samme princip skulle anvendes for beregning af 
kommunalbestyrelsesmedlemmernes pladser i opgaveudvalgene, dog således at det samlede 
antal pladser til de enkelte valggrupper ikke herved øges. 
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Den d`Hondtske metode suppleres således med princippet i kommunestyrelseslovens §27 
vedrørende de stående udvalg i forhold det samlede antal medlemmer i opgaveudvalgene og i 
forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i opgaveudvalgene.  
 
Anvendelsen af princippet forudsætter enighed i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
udpegelserne, se også Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016, dagsordenens punkt 5. 
 
En liste over opgaveudvalgets nuværende medlemmer, den kompetence de er udpeget til og 
hvem, der er opgaveudvalgets nuværende formand og næstformand, er vedlagt.  
 
Valget af formand og næstformand sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens §24, stk. 1.  
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Kulturpolitik, herunder 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Enighed om fortsat at følge princippet om en samlet beregning af pladser i 
opgaveudvalgene, besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015, pkt. 18. 
 
Følgende valgtes:  
Valggruppen C, A, B, V og F udpegede følgende Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
 

 Michael Fenger 
 Anne Hjort 
 Jesper Marcus 
 Ulrik Borch  

 
Valggruppen Ø udpegede: 

 Jeanne Toxværd. 
 
Valggruppen C, A, B, V og F genudpegede følgende ikke-
kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
 

 Cicilia Nanna Jønch Espersen 
 Erik Hamre 
 Jonas Johansson 
 Line Esbjørn 
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 Lisbeth Weimann 
 Peter Flinth 
 Teit Andersen 
 Theis Bacher 
 Zelis Niegaard 
 Helle Hammer. 

 
Enstemmigt vedtaget at udpege Michael Fenger som formand og Anne Hjorth som 
næstformand for udvalget.  
 
 
Bilag 
1. Kommissorium for opgaveudvalget Kulturpolitik, vedtaget d. 19. juni 2017 (2083395 - EMN-
2017-05066) 
2. Oversigt over de nuværende medlemmer af opgaveudvalget Kulturpolitik (2083429 - EMN-
2017-05066) 
 
 

79 (Åben) Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget Specialundervisning på 
skoleområdet 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-05586 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen udpegede den 27. februar 2017, dagsordenens punkt 14, 15 medlemmer til 
opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet heraf 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer 
og 10 borgere med kompetencer, der er beskrevet i kommissoriet for opgaveudvalget. Der blev 
endvidere udpeget en formand og næstformand. Enkelte af medlemmerne er udpeget 
efterfølgende. 
 
I henhold til kommissoriet skulle opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i februar 2017 og afsluttes 
3. kvartal 2017. Kommissoriet for opgaveudvalget er vedlagt.  
 
Udvalget holder sit sidste møde den 13. december 2017 og mangler herefter kun at aflevere 
resultatet af sit arbejde til Kommunalbestyrelsen. 
 
Det fremgik af udpegelsen, at alle valg i henhold til kommunestyrelsesloven følger den kommunale 
valgperiode, hvorfor der skal tages stilling til genudpegning i kommunalbestyrelsen, der tiltræder 
den 1. januar 2018, for så vidt angår opgaveudvalg, der ikke har afsluttet deres arbejde inden 
valgperiodens udløb. 
 
Udpegelsen sker under ét som forholdstalsvalg efter den d´Hondtske metode.  
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, dagsordenens punkt 18, at der 
ved valg af medlemmer til opgaveudvalgene skulle anvendes princippet for beregning af pladser i 
stående udvalg. Samme princip skulle anvendes for beregning af 
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kommunalbestyrelsesmedlemmernes pladser i opgaveudvalgene, dog således at det samlede 
antal pladser til de enkelte valggrupper ikke herved øges. 
 
Den d`Hondtske metode suppleres således med princippet i kommunestyrelseslovens §27 
vedrørende de stående udvalg i forhold det samlede antal medlemmer i opgaveudvalgene og i 
forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i opgaveudvalgene.  
 
Anvendelsen af princippet forudsætter enighed i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
udpegelserne, se også Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016, dagsordenens punkt 5. 
 
En liste over opgaveudvalgets nuværende medlemmer, den kompetence de er udpeget til og 
hvem, der er opgaveudvalgets nuværende formand og næstformand, er vedlagt.  
 
Listen indeholder fortrolige oplysninger, der ikke må videregives. 
 
Valget af formand og næstformand sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens §24, stk. 1. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet, herunder 5 
medlemmer af Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget.  
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Enighed om fortsat at følge princippet om en samlet beregning af pladser i 
opgaveudvalgene, besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015, pkt. 18. 
 
Følgende valgtes:  
Valggruppen C, A, B, V og F udpegede følgende Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
 

 Ulrik Borch 
 Michael Fenger 
 Karen Riis Kjølbye 
 Bente Frimodt-Møller 
 Kristine Kryger. 

 
Valggruppen C, A, B, V og F genudpegede følgende ikke-
kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

 
 Vibeke Henningsen Haugaard 
 Lisbeth Alcover Chulvi 
 Christine Raarup 
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 Diana James Wulff 
 Brianne Bay Johansen 
 Anette Norling 
 Morten Damgaard 
 Tea Mogensen 
 Marcus Authapol Overgaard Poulsen 

 
Valggruppen Ø genudpegede følgende ikke-kommunalbestyrelsesmedlem: 
 

 Jonas Pøhl. 
 
Enstemmigt vedtaget at udpege Ulrik Borch som formand og Michael Fenger som 
næstformand for udvalget.  
 
Bilag 
1. Kommissorium for opgaveudvalg for Specialundervisning på skoleområdet (2083356 - EMN-
2017-05586) 
2. Oversigt over de nuværende medlemmer af opgaveudvalget Specialundervisning på 
skoleområdet (2083355 - EMN-2017-05586) 
 
 

80 (Åben) Bemyndigelse til underskrift af dokumenter vedr. særlige dispositioner 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04798 
 
Resumé 
. 
 
Baggrund 
I henhold til styrelseslovens § 32 skal dokumenter vedrørende køb, salg, og andre dispositioner 
over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garanti samt evt. ophævelse af 
forbudspåtegninger og lignende underskrives af borgmesteren eller viceborgmesteren og en 
person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen. 
 
Bemyndigelse gives til en eller flere personer. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At der bemyndiges en eller flere personer til underskrift af dokumenter vedrørende særlige 
dispositioner. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
 
Følgende valgtes: 
 
Kommunaldirektør Frank E. Andersen 
Vicekommunaldirektør og Teknisk direktør Lis Bjerremand 
Økonomidirektør Jeppe Bøgh Andersen. 
 
Bilag 
  
. 
 
 

81 (Åben) Mødeplan for 2018 for Kommunalbestyrelsen 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-03197 
 
Resumé 
Mødeplan for Kommunalbestyrelsen indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. 
Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg.  
 
 
Baggrund 
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen for 2018. 
 
Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg.  
 
Der er generelt ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og 
efterårsferie samt i dagene op til jul. 
 
Reserveringen af mødedatoerne for opgaveudvalgene er så vidt muligt planlagt mandag og 
onsdag i de to første uger i de måneder, hvor der ikke er møder i de stående udvalg. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At Kommunalbestyrelsens mødeplan for 2018 vedtages. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017 
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Enstemmigt vedtaget. 
 
Bilag 
1. Mødeplan 2018  (1873410 - EMN-2017-03197) 
 
 


