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Ad.1 

Godkendelse af referat fra forrige møde  

HEL påpegede at ikke alle gamle referater fra rådsmøderne var at 

finde på Frederiksberg Kommunes hjemmeside. Sekretæren følger op, 

men forklaringen kan være, at mødedatoer i flere tilfælde er ændret 

efter udsendelse af referat fra forrige møde.   

I den forbindelse blev det aftalt, at der fremover vil blive sat nr. på 

rådsmøderne, så de er nemmere at identificere. 

 
 

Ad.2 

Opfølgning fra forrige møde 

JEJ spurgte til drøftelserne omkring evt. nye medlemmer i Det Grønne 

Råd, og beslutningen herom.  

KK anbefalede at inviterede de pågældende - henholdsvis 

repræsentant for spejdergrupper og for ’Creativ Roots’ - til næste 

møde. 

UW gav udtryk for, at de inviterede måske ikke fandt det relevant at 

indgå i rådet og at de derfor først skulle have muligheden for at 

deltage i et rådsmøde. 
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Ad 3. Meddelelser fra rådsmedlemmerne 

Intet under dette punkt.  

Ad 4. Budget 2017 

UW præsenterede budgetforslag for 2017. Frederiksberg Kommune er 

en kommune i vækst, og der sker mange ting rundt omkring i 

kommunen. Det er vigtigt at sikre, at der plads til alle. Der er fremsat 

forslag om at bygge 100 nye almene boliger på Frederiksberg. I 2019 

åbner den nye Metro Cityring. I 2020 skal der være etableret 

cykelstier på alle trafikveje. UW præsenterede tillige forslag der er 

fremsat til effektivisering. Budgettet vedtages endeligt i oktober. 

 

JEJ oplyste at der er høj tilfredshed blandt borgerne på Frederiksberg 

samt at kommunen drives effektivt, så der er ingen grund til 

bekymring. 

DC spurgte ind til omlægningen af græsfodboldbaner til kunstgræs. 

JEJ svarede, at det ville være optimalt med en rigtig græsplæne, men 

da der er rigtigt mange brugere er det nødvendigt med kunstgræs. 

MC spurgte ind til hvordan de nye kunstgræsplæner er blevet bedre.  

UW oplyste at Frederiksberg Kommune, i samarbejde med 

Frederiksberg Forsyningen, arbejder på at etablering af et 

klimasikringsprojekt, der både tager hånd om kunstgræsbanerne og 

det nærmeste opland. En af udfordringerne omkring kunstgræs er 

vintersaltning af banerne. Det blev besluttet, at der på næste møde 

skal være et lille oplæg omkring kunstgræs, så det bliver bedre belyst. 

 

HH gjorde opmærksom på en ny folder vedr. fodring af ænder/fugle 

ved søerne rundt omkring i byen. KK oplyste, at forkert fodring også 

er et problem på Frederiksberg, så oplysningerne videregives til 

naturvejlederne, der kontakter HH.  

 

DT spurgte til overvejelser omkring Frederiksberg Allé og om dette 

sker i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. UW oplyste, at 

Frederiksberg Kommune er i løbende dialog med styrelsen. 

Udfordringen med placering af cykelstier på alléen er endnu ikke løst, 

men der arbejdes på at finde en løsning. 

 

AR spurgte til affaldssortering i det offentlige rum, så man får 

mulighed for dette som i borgernes private hjem. UW fortæller at der 

lige nu kører et forsøg 10 steder i kommunen, hvor borgerne er 

tilfredse med ordningen. Udvalget skal beslutte om det skal fortsætte 

eller evt. udvides. Det besluttedes, at der på næste rådsmøde skal 

være et orienteringspunkt omkring affaldssortering. 

 

Ad. 5 Frivillighed i Byhaven på Fuglebakkevej 

Projektleder Stine Lorentzen præsenterede projekt ’By-haven’ der er 

et nyt og spændende tilbud til beboerne i Nordre Fasanvej kvarteret 
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Ad. 6 

 

 

Akitekturpolitik 

Stadsarkitekt Claus Sivager, byudviklingschef Jesper Dahl og 

Projektleder Martin Thue præsenterede programmet for udvikling af 

byens Arkitekturpolitik. 

Rådets medlemmer/organisationer blev opfordret til at komme med 

input til Arkitekturpolitikken, der vil blive taget op igen på næste 

rådsmøde. 

 

Ad. 7 Aktuelle anlægsprojekter 

 

KK orienterede om et frivillighedsprojekt i byrummet ved Malthe 

Bruuns Vej, hvor engagerede naboer vedligeholder blomsterbede og 

urtehaver, der kan benyttes af alle. JEJ opfordrede til, at der ved 

springvandet i byrummet opsættes et skilt, der fortæller hvordan de 

lydstyrede vandstråler fungerer. 

 

Frederiksberg Kommune har fra en tidligere frederiksbergborger 

modtaget en arv på ca. 5 mill. kr. til forskønnelse af Den Grønne Sti. 

KK fortalte om planerne for anvendelse af arven - bl.a. en ny 

pladsdannelse ved Howitzvej, og rådet blev opfordret til at komme 

med input til hvad resterende del af arven kan anvendes til. Det blev 

aftalt, at KK inviterer medlemmerne på en cykeltur langs stien, hvor 

projektforslag kan drøftes.  

 

MC spurgte, om der er kommet svar fra Fredningsnævnet i forhold til 

omlægning af Grøndalen. KK oplyser at Fredningsnævnet har 

indhentet supplerende oplysning fra forvaltningen og det forventes at 

nævnet snarest vender tilbage med en afgørelse.  

 

JEJ spurgte til arealer ved Skolen på Nyelandsvej. UW oplyste at 

Frederiksberg Kommune er i dialog med skolen og CBS om arealerne.  

 

I forbindelse med klimaprojektet på Madvigs Allé, har det været 

nødvendigt at fælde de eksisterende træer. Der plantes nye, sunde 

avnbøg, der p.g.a. den nye cykelsti vil komme til at stå bedre ude i 

vejprofilet.  

 

MC spurgte ind til Metroprojektet og det konstaterede udslip af stoffer 

i grundvandet. Med dette referat fremsendes statusorientering af 

21.09.2016 fra kommunens Vej, Park og Miljø. 

  

Ad. 8 Naturvejledning Intet under dette punkt  

Ad.9 Eventuelt Intet under dette punkt 

Ad. 10 Næste møde  

Mandag den 16. januar 2017. kl. 14:00 -16:00 
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