
 

 

 

 
REFERAT  

Emne:  Bestyrelsesmøde i G/F Ørestad City  

Dato: 24. maj 2019  

Til stede:  Mia Ellgaard, Copenhagen Golfpark (ME) 
 Søren Risager-Hansen, KLP (SRH) 
 David Friderichsen, Sejlhuset (DF) 
 Peter E. Jørgensen, Castellum, (PEJ) 

 Lis Kuntz, Porthuset (LK)  
 Susanne Raben Rasmussen, GFS Ørestad (SRR)  
 Christian Andersen, GFS Ørestad (CAN) 

 
Afbud: Christian Dehn, VM Bjerget (CD) 
 Niels Walentin Jensen, Winghouse (NWJ) 
  
 
Næste møde: Den 25.6. kl. 8-10 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Opsamling på generalforsamlingen - herunder nye tiltag pga. input/ideer fra medlemmerne.  
Bestyrelsen vedtog at oprette en idebank, der giver overblik over både nye og ”gamle” ideer fra 
tidligere workshop og drøftede følgende ideer:  
- En ”Ørestadsbænk” i samarbejde med lokale. Måske en naturbænk.  
- Hjertestarter i Byparken. Der har tidligere været ansøgt hos Trygfonden med afslag. Sejlhuset 

laver ny ansøgning og vil gerne sætte den ved beboerlokalet. Man kunne overveje andre lokale 
samarbejder.  

- Lys i Byparken. Man kunne kopiere elementbelysningen. En høj lysmast koster 50.000 kr. Også 
muligt med biotopbelysning. CAN vil udarbejde en ”lysplan” med økonomisk vurdering. Evt. 
faseinddelt.  

- Lys på boldbanen. Lysforurening skal undgås. Der er mange muligheder. Sekretariatet spørger 
elektriker og evt. SLA om muligheder for lys på faciliteter. Man kunne inspireres af 
Nørrebroparkens boldbane hvor lyset automatisk slukkes kl. 10. Lys kan give flere brugere af 
banen. Lys og brugere kan både skabe liv og tryghed. Man kunne evt. overveje en 
medfinansieringsmodel via interessenter eller en opsparingsløsning. Bestyrelsen sætter lys i 
Byparken ind i idebanken og tager emnet med i overvejelserne ifm. den strategiske udvikling. 

- Pga. ressourceforbrug i sekretariatet ifm. koordinering af tider på kunstgræsbanerne og 
Streethallen drøftede bestyrelsen ideen om et bookingsystem på tværs af Ørestad. Der 
kommer også en Naturcontainer i Ørestad Nord.   

ME understregede at foreningen fremover har 0-budgetter, dvs. ikke kan trække fra egenkapitalen. 
Derfor må bestyrelsen indtænke dette og overveje opsparinger ifm. større tiltag.    
  

3. Opsamling på visionen om ’Ørestad C’ og de næste skridt  



 

Punktet blev udskudt til næste møde. Dog meddelte ME at GFØCs vedtægter åbner for at GFØC 
kan bakke op om et sådan projekt. Der er ikke tale om at GFØC ville kunne drifte et kommunalt 
areal.  
 
Statuspunkter: 
 

4. Status drift og vedligehold v. Christian Andersen 
- CAN har konstateret et ændret mønster i Ørestad City med øget pres på affaldshåndtering til 

følge. Der har tidligere været enkelt særlige ”hotspots” med meget affald. Nu er det næsten 
halvdelen af alle skraldespande. Udviklingen må tænkes ind i udbuddet i her 2019.  

- Det er en udfordring at finde relevante operatører til det kommende udbud. DF har haft 
glæde af at kunne snakke med de gartnere man møder i Byparken. Betyder noget for glæden 
ved at bo og færdes i området.  

- Der er et tydeligt øget pres på Byparken pga. tilflytning. Det peger på en kommende 
drøftelse af det efterstræbte niveau for vedligehold samt økonomien. Bestyrelsen overvejer 
dette som en drøftelse om fremtiden til efteråret, bl.a. pba. økonomiske udregninger.  

- Der er fortsat megen aktivitet i Sivegaden med forskellige aktører. Sekretariatet følger med. 
Bestyrelsen ønskede, at SRR følger op på den nye børneinstitution og brugen af den 
rekreative sti. Og byggerierne foreslås at opsætte store infoskilte a la SWECO af hensyn til de 
lokale. Der kunne også være info om byggerierne og Sivegaden på GFS Ørestads web.   

- Ørestad er nu tilmeldt Giftfri Have i Dansk Naturfredningsforening.   
   
 

5. Meddelelser fra formand og sekretariat 
-  Der var indvielse af en ny skulptur i Byparken senere. Herefter går dialogen med kurator 

Julie Tvillinggaard Bonde fra Artinreality videre ifm. kunststrategi og handleplan. 
 Derudover meddelte ME, at byrumsprojektet i samarbejde med Ørestad Bibliotek skrider 

fremad. Der er fremsendt skitser fra Amager Skovhjælpere på et kombineret byrumsmøbel 
og bogbytteskab under temaet eventyr, der skal installeres på bibliotekspladsen.  

-  SRR orienterede om sæsonplan for Metrohaverne og Frugtlommen. Der er et 
plantearrangement i Metrohaverne d. 4.6. med urban gardener Jann Kuusisaari, som skal 
hjælpe med at vejlede og samle frivillige havepassere.  

-  SLA tegner pt. på anlægsprojektet i Byparkens nord-østlige hjørne. Det skal godkendes af 
bestyrelsen på næste møde.  

 
 

6. Næste møde 
D. 25.6. kl. 8-10.  
 

7. Eventuelt  
Der var intet under eventuelt.  


