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Dato:
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Afbud:

Bestyrelsesmøde i G/F Ørestad City
2. juni 2021
Mia Ellgaard, Copenhagen Golfpark (ME)
Søren Risager-Hansen, KLP (SRH)
Heidi Ejstrup, VM Bjerget (HE)
Lis Kuntz, Porthuset (LK)
Mette Nicolaisen, Ørestad Skole (MEN)
Henrik de Gier, Skanska (HDG)
Susanne Raben Rasmussen, GFS Ørestad (SRR)
Christian Andersen, GFS Ørestad (CAN)
Pia Elnif, GFS Ørestad (PE)
Niels Walentin Jensen, Winghouse (NWJ)
Peter E. Jørgensen, Castellum, (PEJ)

1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra generalforsamling 2021
Referatet blev godkendt. Oplæg til årsaftale med sekretariatet blev tilføjet som punkt.

2.

Velkommen til nyt medlem og suppleant
Bestyrelsen introducerede sig selv. Den ny sekretariatsleder Pia Elnif deltog også.

3.

Evaluering af generalforsamlingen
Bestyrelsens drøftelse resulterede i følgende punkter:
• Platformen Lifesize (Newsec) skal ikke anvendes igen. Det skal være en platform folk
kender. Godt at deltagere har mulighed for fjern-deltagelse. Man kunne overveje et
lokale med konferencefaciliteter.
• Dirigenten kunne have været mere styrende, særligt ifm. valg til bestyrelsen.
• Formand ME ønskede at være endnu bedre forberedt på økonomien. At forklare hvordan
det er skruet sammen samt evt. afvigelsesforklaring. Blive bedre til tidligt at se hvis et
projekt ikke kan realiseres det pågældende år.
• Fremover være mere opmærksom på bestyrelsens samlede forberedelse og rolle i
formidlingen af bestyrelsens principper og årsagerne til at nogle projekter trækker ud, fx
fordi der opstår forhindringer eller andre muligheder undervejs.
• Formidle mere om foreningen og hvad pengene går til. Måske også i de enkelte
foreningers nyhedsbreve og fysisk i områdets virksomheder. Tænke over at gentage det
grundlæggende ved hver generalforsamling. Huske at fællessproget i området er engelsk.
MEs ledelsesberetning blev rost af bestyrelsen.

4.

Update og rapport fra arbejdsgruppers projekter:
• Kunst, herunder åbning af ”Kimen” i Byparken d. 5.6., åbning af Eventyrrute d. 21.6.
SRH nævnte Arkitekturåret i København i 2023, med en stor arkitektkongres i
Bellacentret. Københavns Kommune og ØICC er aktive. Der er fx tanker om kunst i byens
rum, fx knyttet til FNs Verdensmål.
• Bedre Byrum og infrastruktur, herunder resultater fra prøvehandlinger i Sivegaden, som
har fået meget positiv respons. SRR og CAN fortalte om overvejelser vedr. permanent
afspærring af Sivegaden foran VM Bjerget samt skole/gymnasium. Kommunikation er
meget vigtigt samt opmærksomhed på tilgængelighed.

•

Bynatur og grønne fællesskaber, herunder status for belysningsprojekt, ”Biobanen”.
Priser fra el-firmaer afventedes. Biobanen (biodiversitetsvenlig plantemåtte under
Metroen) var kommet godt fra start.

4.a Oplæg til årsaftale mellem sekretariatet og GF Ørestad City
SRH orienterede om aftalens funktion, som en rammeaftale for både sekretariatets ”basispakke”/
grundopgaver samt bestyrelsens særlige tiltag. Aftalen afspejler dermed handleplanen for de
særlige tiltag, som er blevet drøftet og vedtaget i bestyrelsen og generalforsamlingen.
Bestyrelsen godkendte aftalen.
5.

Status på drift og vedligehold v. Christian Andersen
Ifm. indførelse an privat p-kontrol er der indgået hovedaftale med APCOA. Følgende blev drøftet:
• Oplæg til nøglefordeling af indtægten fra eventuelle p-afgifter: 75% til foreningen og 25%
til sekretariatet for administration, håndtering, dialog med aktør mv. Nøglefordelingen vil
gælde det første år, hvorefter erfaringerne vil ligge til grund for næste års aftale.
Sekretariatet vil følge ressourceforbrug så godt som muligt. Bestyrelsen vedtog fordelingen.
• Indtægten skal fremgå tydeligt. Den kan evt. øremærkes til noget bestemt, fx infrastruktur.
• Der vil komme præcise regler for kontrollen mht. hyppighed, observationstid, aflæsning
mv. Der skal ikke være for lange p-muligheder på vejene.
• Ansøgninger om handicap-pladser skal behandles i sekretariatet og/eller kommunen.

6.

Ny sekretariatsleder
Punktet udgik.

7.

Planlægning af bestyrelsesmøder i efteråret
• 15.9. kl. 8-10
• 1.12. kl. 8-10

8.

Eventuelt
HE nævnte kommunens planer om at opsætte affaldssorteringspunkter i det offentlige rum. SRR
undersøger nærmere, herunder evt. betydning for eksisterende, lokale sorteringspunkter.

