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LOKALRÅDSJULEMØDE
mandag den 1. december 2014              

Dagsorden 

Pkt. 1
Valg af dirigent og referent: Anders Hjort og Hanne Schmidt

Pkt. 2
Navneopråb: Afbud: Metrogruppen, Preben Neptun Poulsen, Jette Gabrieli

Pkt. 3 Godkendelse af referat fra lokalrådsmøde 6.10.2014: Godkendt

Pkt. 4 Meddelelser fra FU :
Margit Møldrup er afgået ved døden den 14. juli 2014. De kom på Plejehjemmet Peder Lykke i maj 2014, 

hvor Poul Møldrup stadig bor og han har det godt.  Vi holdt et minuts stilhed for Margit.
Ny hjemmeside: Vi opfordrer alle til at se på http://sundbylokalraad.dk/. 
Kom med kritik og forslag. Berit, Anders K, og Carsten skal arbejde videre med den, og lære mere præcist 

hvordan man lægger både det ene og det andet op.
Dagsordener skal også op, men vi er i tvivl referaterne og hvor anvendelige de er for ikke medlemmer, og i så 
fald hvilken form skal de have. FU vil lave et oplæg til diskussion desangående til næste lokalrådsmøde.
Mødeplan for 2015: Ingen indvendinger til den udsendte mødeplan. Årsmødet er skubbet grundet påsken.

Pkt. 5 Lokalpolitiske emner 
Orientering fra Amager Øst:
Forslag til byggeri på Amager Bil Center grunden ved Sundbyøster Plads, med bibevarelse af de to ældre 
bygninger der ligger her nu. Ib fortalte de skulle til møde med forvaltningen  

Vest Lokaludvalg: 
De har fået forelagt forslag til en cykelrute på Amager. 
Der skal følges op på den at kommunen ikke fortsætter med ikke at tages hensyn til den samlede pladsbehov 
for både gående og cyklende, som man har negligeret over fælleden og stien på Amagerbanens trace.
Der diskuteres ny skole på Islands Brygge, da der mangler 8 spor her og foran på Amager. Man vil gerne 
undgå en social opsplitning i rige og fattige.

Fælles
Amagerbrogade: Ib forelagde ”Nyt dispositionsforslag for Ny Amagerbrogade af 22.10.2014  
http://sundbylokalraad.dk/wp-content/uploads/2014/11/Dispositionsforslag-Ny-Amagerbrogade.pdf

Amagerbrogadegruppen i Vest har åbenbart nedlagt sig selv til overraskelse fra 2 medlemmer af Vest, der 
deltog i sidste møde af den eksisterende tværgående gruppe. Meddelelsen er kommet fra André. Ole og Randi 
i Øst forventer at der kommer et nyt kommisorium fra Vest, med henblik på at oprette fælles trafikgruppe med
medlemmer fra begge lokaludvalg m.fl.

mailto:ib@wendrup.dk
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Amager Strandpark
Formændene i Øst og Vest er blevet orienteret om at kommunen skal overtage driften fra det I/S der driver det 
nu. De har åbenbart ikke penge nok til driften.
Der er usikkerhed om det brugerråd der eksisterer nu, hvor Sundby Lokalråd er født medlem.
Mødet her opfordrer de foreningsmedlemmer (Det kolde Gys, BAS og Sundby Sejl) som har særlige 
interesser derude i at fremsende høringssvar, som vi kan støtte op om.
Anders Hjort, og Jens Green mente umiddelbart ikke at det ville gøre en forskel hvem der måtte stå for det 
fremover.
Jens udtrykte på vegne af BAS, brugere af Amager Strandpark, som reelt er en forlængelse af Rivieraudvalget,
og hermed initiativtager til strandparken, slet ikke er blevet inddraget i udviklingen ved Amager Strandpark.
Men SL opfordrer dem til at sætte sig lidt ind i det, samt afgive et høringssvar hvor der lægges vægt på fortsat 

at have et brugerråd, som inddrages i planlægningen fremover.

Pkt. 6 Eventuelt
Marinaen ved Benzinøen: uden 30 mill. Kr. bliver den ikke færdiggjort til brug. Ingen investorer er 

interesseret, og By-og Havn vil ikke overlade den til en medlemsdrevet forening a la Lynetten eller 
Sundby Sejl.   

Pkt. 7 JULEFROKOST 
Vi havde en hyggelig aften, med megen snak og sang. 
Forspiste blev vi også.

Næste lokalrådsmøde mandag den 2.2.2015. 
Næste FU-møde den 21.1.2015.
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