Referat af årsmøde i lslands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 25. november 2019 i

Kulturhuset lslands Brygge
Dagsorden:

L.
2.
3.
4.
5.
5.

Valg: Formand, sekretær, to bestyrelsesmedlemmer, to bestyrelsessuppleanter, revisor og

7.

Evt.

valg af dirigent
godkendelse af dagsorden

Beretning
Regnskab
Forslag: Vedtægtsændringer

revisorsuppleant

Ad

1.

Valg af dirigent:
Helge Hvid blev valgt til dirigent og gennemgik årsmødets indkaldelse.
Årsmødet var ikke indkaldt i Bryggebladet senest 14 dage før årsmødet, men udsendt på mail til alle

medlemmer i god tid. Derfor fandt forsamlingen at indkaldelsen var ok.
Ad

2.

Dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

Ad

3.

Beretning
Den skriftlige beretning

-

se bilog

L

Kommentarer og debat:
Klaus Mygind efterlyser forklaring på Lokalrådets (LR) kommentar om Hestedrochegrunden. LR er
bange for, hvad der sker med området og vil derfor vedblive med at påpege manglen på den gtønne

forbindelse. For at sikre at den kommer ind i planerne.
Skolehaverne indgår i planerne for Artillerivej 69. Det betyder at 5 interessenter skal dele pladsen.
Skolehaverne er bange for at miste et antal pladser - hvad vil Lokalrådet gøre ved det? - Jan Oster
forklarer, at

(JO)

arbejder med sagen, og at der er mange hensyn, der skal tages.
Birger Pedersen spørger til den grønne kile, der ser ud til at være forsvundet i kommuneplanen. Det
LR

forklares, at det ser ud som om kommuneplanen kommertil en ny runde.
Klaus Mygind mener, det er vigtigt at man prioriterer alle formål og han støtter op om Lokalrådets

arbejde med de grønne områder.
Beretningen blev godkendt
Ad

4.

Regnskab:
Kasserer Pim de Jaeger (PdJ) fremlagde først tankerne om LRs skiften bankforbindelse. Derefter

fremlagde han regnskabet, hvor han bl.a. lagde vægt på store bankgebyrer. Regnskabet giver et samlet
underskud på ca. kr. 30.700. Derefter redegjorde kassereren for aktivernes anbringelse. Egenkapitalen
er ved regnskabsopgørelsen ca. 123.000.

Der spørges
LR

til udgifter i forhold til indtægter.

LR

påpeger bl.a. at udgiften

til Beboerhjørnet

skyldes, at

finder det vigtigt at have et Lokale, hvor andre foreninger kan starte op. Det giver en stor værdi for

Bryggen.
Regnskabet blev godkendt.
Pdj. fremlægger budget for det kommende år,
Det foreslås, at kontingentet sættes op

til kr. 100 pr. år pr. person - forslaget sættes til afstemning:

Forslaget vedtages enstem m igt.

Ad

5.

Forslag:

Vedtægtsændringer. JO gennemgik de foreslåede ændringer, der skyldes bankernes forlangende.
Forslaget blev vedtaget.
Se vedlagte bilag 2 med de nye vedtægter.

Ad

6.

Valg:
Bestyrelsen kom efter valget til at se ud som f6lger:

Formand:

Suppl.:
Best. Suppl.:
Best. Suppl.:
Best. Suppl.:

Jan Oster

Best.

Næstformand: Steen NØrgaard
Kasserer:
Jacobus Willem de Jager
Sekretær:

Jørgen Thyregod

Medlem:

Gertrud Eggers

Medlem:

Helge Hvid

Medlem:

Susse Stuhr

Medlem:

Lonnie Eilsøe

Revisorer:

Jeanette Stådsen

Revisorsuppl.: Jean Gauthier

-

-

Ubesat
Ubesat
Ubesat
Ubesat

Sonja Larsen

Niels Birk Hansen

Ad 7 - Evt.:
Susan Thorpe anbefaler, at man bruger en app, der kan anmelde stØj.

Det påtales, at udbygningen af havnebadet kan betyde et meget større antal personer i havnen med

er meget opmærksom på problematikken.
Trafikken på gaden lslands Brygge er voldsom og farten findes for høj. JO: Der kører ikke længere
deraf følgende mere støj. JO forklarer, at

LR

Movia-busser, så måske er det nu, der kan gøres noget ved det.

KØbenhavn den 14.

Islands Brygges Lokalråd – Leifsgade 7 st – 2300 København S

Beretning for 2018/2019
Årsmøde
Årsmødet i Bryggens Borgerforening holdes den 25. november 2019 kl. 19:00 i
Kulturhuset Islands Brygge.
Bryggens Borgerforening omfatter beboerne på Islands Brygge.
Islands Brygge forstår vi som området mellem Amager Boulevard i nord, Sjællandsbroen / Vejlands Alle i syd, Metrolinjen mod øst og havnen mod vest.
Islands Brygges Lokalråd er navnet på bestyrelsen for Bryggens Borgerforening.
Arbejdet i Lokalrådet
Lokalrådet oplever et stort behov for at varetage beboernes interesser overfor
forvaltningen og politikere i Københavns Kommune. Ressourcemangel betyder,
at vi løbende må prioritere, hvilke områder vi kan gå ind i.
Lokalrådet har i perioden afholdt et seminar og månedlige møder, hvor baggrunde, problemstillinger og holdninger til de enkelte områder og projekter
drøftes og beslutninger træffes.
På det årlige seminar i januar 2019 besluttede Lokalrådet at udvide arbejdsområdet. Lokalrådet vil udover fortsat at forsvare og beskytte de goder, der er
på opbygget på Bryggen (Havneparken, Bryggebladet, Genbryggen mv.) aktivt
arbejde for at styrke udbygningen af fællesskaber og sammenhold på Islands
Brygge.
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Islands Brygges Lokalråd – Leifsgade 7 st – 2300 København S
Kirsebæralléen

I 2018 blev tilstanden for kirsebærtræerne i alleen vurderet med hensyn til
restlevetid.
Mange af træerne havde det dårligt på nær træerne ud mod plænerne i den
nordlige ende. Den primære årsag til at mange af træerne ikke trives, er den
kraftige trafik i Kirsebæralleen, som presser jorden sammen om træernes rødder og vejsalt på cykelstien.
Der blev fremsat forslag til politikerne om økonomiske midler til delvis udskiftning af de mest udsatte / døde træer i den sydlige del.
På grund af usikkerhed om udvidelse af den kommende supercykelsti ind i Kirsebæralleen besluttede politikerne at udsætte beslutningen.
I august 2019 gennemgik Lokalrådet sammen med Lars Schultz-Christensen,
Beplantningsudvikler i Teknik- og Miljø forvaltningen Kirsebæralléen for at opdatere vurderingen af restlevetiden for kirsebærtræerne.
Det blev en meget positiv oplevelse, fordi mange af træerne havde fået det
meget bedre.

Årsagen til at træerne har fået det bedre vurderes at hænge sammen med, at
træerne var ramt af tørken i 2018.
Det ser således ud til, at vi kan få glæde af en stor del af de gamle træer i Kirsebæralléen i en længere årrække.
Det gamle kastanjetræ og poplerne ved Bryggens Plads trives fint. Vi skal blot
passe på dem.
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Islands Brygges Lokalråd – Leifsgade 7 st – 2300 København S
Aktivitetshus Under Langebro
Lokalrådet arbejder sammen med Kulturhuset Islands Brygge på etablering af
et aktivitetshus under Langebro.
Lokalrådet har lavet en faseopdelt projektbeskrivelse i samarbejde med en
gruppe japanske arkitekter og etableret en Facebook gruppe ”Hus Under Langebro” www.facebook.com/hus.under.langebro . Projektbeskrivelsen kan hentes fra vores hjemmeside og fra Facebooksiden.
Lokalerne anvendes af Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi har derfor prioriteret at
undersøge mulighederne for at anvende søjlerummet til sang og musik.
I den forbindelse arrangerede vi ”Forårssang Under Langebro” den 5. maj 2019
med fire kor (Bryggens Kor, Koriosum, Rockus og Seniorkoret) og en sangworkshop for børn.
Akustikken var fantastisk til korsang både i søjlerummet og udenfor ved indgangen til søjlerummet. Selv om det var en meget kold forårsdag var der flot
fremmøde af bryggeboerne i alle aldersgrupper.

Det er meget ressourcekrævende at afvikle arrangementer i søjlerummet uden
et støttepunkt i lokalerne under broen. Vi har derfor prioriteret højt at få adgang til et mindre lokale under broen, som kan anvendes til støttepunkt for aktiviteter under broen.
Kort før sommerferien fik vi aftalt med Teknik- og Miljøforvaltningen, at de kan
rykke lidt sammen og frigive et mindre rum ud mod vandet. Det svarer til fase
1 i vores projektbeskrivelse.
Vi venter nu på at få adgang til det ledige og frigivne lokale.
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Islands Brygges Lokalråd – Leifsgade 7 st – 2300 København S
Bryggens Plads
Lokalrådet ønskede i 2018 at tage pulsen på, hvad børn tænker og ønsker i
forhold til Bryggens Plads. Derfor blev der afholdt en workshop, hvor elever fra
Skolen på Islands Brygge under vejledning af arkitekter, lavede modeller og
udformede deres forslag til anvendelsen af pladsen.
I 2019 fik Lokalrådet fondsstøtte til at udgive en
bog om erfaringerne med at inddrage børn i byplanlægning på en konstruktiv og inspirerende måde.
Bogen ”Hvad har børn på hjerte? - om børn og byplanlægning" udkom i foråret 2019.

Sammen med Skolehaven Islands Brygge har Lokalrådet i foråret 2019 etableret et Miljø- og formidlingsprojekt ”Spiren” på Bryggens Plads for at give børn
og voksne et levende og interaktivt mødested. Planen var at etablere et grønt
byrum med frodige plantebede og gode opholdsmuligheder, som kunne være
en grøn ambassade med aktiviteter og workshop for at fremme en bæredygtig
bydel.
Projektet blev meget vel modtaget og fik stor støtte fra politikerne til at anvende pladsen til formålet og opnåede flere tilsagn om flot økonomisk støtte.
Desværre begyndte HOFOR i starten af sommeren at bruge pladsen til byggeplads i forbindelse med renoveringen af vandforsyningen i området. HOFOR er
blevet voldsomt forsinket og projektet har ikke kunne gennemføres i 2019.
De økonomiske tilsagn var betinget af anvendelse i 2019 og er nu bortfaldet.
Men Lokalrådet vil fortsat arbejde på at etablere projektet i 2020.
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Islands Brygges Lokalråd – Leifsgade 7 st – 2300 København S
Grøn forbindelse mellem Havneparken og Kigkurren og grøn plads
I gældende kommuneplan er der en grøn
forbindelse mellem Havneparken og Amager Fælled gennem Kigkurren, som planlægges at blive en grøn plads.
I den kommende kommuneplan er både
den grønne forbindelse og Kigkurren som
grøn plads fjernet for at kunne udvide daginstitutionerne i Snorresgade.
Lokalrådet har forståelse for behovet for
flere daginstitutionspladser. Men vi mener,
at der skal være en grøn forbindelse mellem Havneparken og Amager Fælled gennem Kigkurren som grøn plads.
Sammen med AVLU afholdt vi i juni
en event på Kigkurren for at få forslag og ideer til at gøre Kigkurren
grøn og egnet til ophold. Vi fik
mange gode forslag og ønsker.
Ud fra forslagene har nogle arkitekter lavet en illustration til et forslag
til en løsning. Ideen med dette udkast er at give beboerne på Islands
Brygge mulighed for at involvere sig
i udformningen af et grønnere Bryggen.
For løbende at kunne orientere om vores fælles projekt med AVLU er der oprettet en Facebook side ” Kigkurren på Islands Brygge”. Her vil vi løbende opdatere med informationer om projektet.
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Islands Brygges Lokalråd – Leifsgade 7 st – 2300 København S
Byhaven i Havnestaden
Lokalrådet havde i starten af året en god dialog med GF Havnestad om muligheden for at kunne etablere byhave i den grønne kile mellem Artillerivej og Islands Brygge.
Formålet med byhaven er at skabe et
grønt og levende mødested for beboerne i det forholdsvis nybyggede område. Byhaven tænkes etableret med
plantekasser og gode opholdsmuligheder.
Det primære fællesskab vil være omkring dyrkningen af bedene, men øvrige beboere i området vil også have
mulighed for at benytte de plantekasser, der står til rådighed for alle. Derudover vil der blive afholdt offentlige
arrangementer i relation til haverne.
Projektet nåede langt med etablering
af selvstændig forening og bank for at
være i stand til at indgå en formel aftale med grundejerforeningen.

I mellemtiden havde grundejerforeningen valgt en ny bestyrelse på årsmødet.
Den nye bestyrelse var positiv indstillet, men ønskede en formel beslutning på
en generalforsamling. Vi er nu afventende på at få adgang til et areal til haven.
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Islands Brygges Lokalråd – Leifsgade 7 st – 2300 København S
Ny selvejende daginstitution på Artillerivej
I den planlagte Mikro Naturby på Artillerivej 69 med skolehaver, plejehjem,
daginstitution og et værested skulle der i 2019 oprettes en midlertidig daginstitution med 10 børnegrupper med 168 børn og godt 30 ansatte.
Den midlertidige daginstitution skal flytte ind i lokalerne til den permanente
daginstitution, når de er etablerede om nogle år.
Der er lokalt store ønsker om, at daginstitutionen er selvejende, således at
den naturligt kan indgå i netværket
med de omkringliggende selvejende institutioner. Institutionen var fra starten
planlagt som en kommunal institution.
For at kunne overbevise politikerne om at en selvejende institution havde lokal
opbakning og kunne indgå en aftale med Københavns Kommune, var det nødvendigt at stifte en forening med en bestyrelse til opstarten.
Lokalrådet besluttede at gå ind i den midlertidige bestyrelse og deltage aktivt i
arbejdet med at overbevise politikerne om, at den skulle være selvejende.
Det er Lokalrådets erfaring, at de selvejende institutioner på Islands Brygge er
meget nemmere at samarbejde med omkring dialog med forældrene vedrørende forhold på Islands Brygge.
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Vedtægter for Bryggens Borgerforening
§1 Navn:
Foreningens navn er Bryggens Borgerforening
§2 Formål:
a. På lokal- og tværpolitisk grundlag at virke for bydelens særlige interesser
og tillige at skabe det bedst mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.
I varetagelse af arbejdet over for offentlige myndigheder og andre instanser
udgør foreningens bestyrelse ISLANDS BRYGGES LOKALRÅD.
b. At påvirke indholdet/brugen af Islands Brygges Kulturhus i samarbejde
med andre foreninger, grupper og organisationer på Bryggen.
§3 Medlemskab:
a. Som medlem kan optages enhver, der har bopæl på Islands Brygge
b. Som støttende medlem kan optages enhver, som har boet på Islands
Brygge eller ved sin aktivitet er tilknyttet bydelen, samt enhver med
interesse for kvarteret. Støttende medlemskab giver ikke stemmeret.
§4 Årsmødet:
a. Årsmødet er foreningens højeste myndighed. Det ordinære årsmøde
afholdes hvert år inden udgang af november måned.
b. Indkaldelse til årsmødet skal ske med 14 dages varsel ved annonce i det
lokale distriktsblad.
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde
senest den 30. september.
Stemmeret har medlemmer med bopæl på Islands Brygge og som har
betalt årets kontingent senest den 30. september.
c. Ekstra årsmøde kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen
kræver det, eller 75 medlemmer skriftligt begærer det, og da med
angivelse af det, der ønskes behandlet. Det kontrolleres ved navneopråb, at
underskriverne af begæringen er tilstede ved mødet.
d. Indkaldelse til ekstra årsmøde med angivelse af dagsorden, sker som
indkaldelse til ordinært årsmøde.
§5 Bestyrelse:
a. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og fire
repræsentanter.
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Desuden vælges 4 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Valgperioden er 2 år.
Formanden, sekretæren, 2 repræsentanter, 2 suppleanter, 1 revisor og en
revisorsuppleant vælges i de ulige årstal.
Næstformand, kasserer, 2 repræsentanter, 2 suppleanter, 1 revisor og 1
revisorsuppleant vælges i de lige årstal.
b. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden og skal føre protokol
over sine beslutninger.
c. Bestyrelsen nedsætter udvalg for de aktiviteter, der er behov for og kan
til disse inddrage medlemmer udenfor bestyrelsen.
§6 Økonomi:
a. Kassereren modtager kontingent og fører regnskab over indtægter og
udgifter. Pengene skal indsættes i et solidt pengeinstitut.
b. Der udarbejdes et budget for det kommende år, som forelægges
årsmødet.
c. Kassereren kan betale budgetterede eller aftalte omkostninger. Ved
større beløb indhenter kassereren formandens eller næstformandens
godkendelse inden betaling.
d. Bestyrelsen kan kun disponere over beløb indtil kr. 20.000 udover
budgettet. Skal der disponeres over mere, kræver det indkaldelse til
ekstraordinært årsmøde.
d. Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.
e. Regnskabet godkendes af bestyrelsen.
f. Det godkendte og reviderede regnskab godkendes efterfølgende på det
ordinære årsmøde.
§7 Revision:
Revisionen af regnskabet foretages af de valgte revisorer, som skal
gennemgå bilag og kontrollere, at de er i overensstemmelse med de af
bestyrelsen vedtagne bevillinger.
Årsregnskabet skal, når rigtigheden er konstateret, påtegnes af revisorerne.
§8 Kontingent:
Kontingent fastsættes af årsmødet.
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§9 Vedtægtsændringer:
Medlemsforslag til ændring af vedtægterne skal indsendes til bestyrelsen
senest 30. september.
Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles medlemmerne før årsmødet
ved mødets indkaldelse.
§10 Foreningens ophævelse:
a. Efter opfyldelse af de i §2 nævnte formål vil midler, der er tilstede ved
foreningens ophævelse, blive anvendt til lokale sociale institutioner.
b. Beslutning om foreningens ophør kræver mindst 2/3 af de fremmødte
medlemmers stemmer, dog mindst 25% af medlemstallet.

Vedtaget på det ordinære årsmøde 25. november 2019.
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