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Møde i Teknik- og Miljøudvalget,  
Den 25. februar 2021 
 

 

REFERAT 
 
Teams-møde i Teknik- og Miljøudvalget 
Dato: Torsdag den 25. februar 2021 kl. 10-12 
 
Medlemmer: 
Annette Thernøe, Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Bjarne Jørgensen, Dorthe Pedersen, Peder 
Blom, Ulla Morin. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/sekretariatet (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Dagsordenen blev godkendt, idet følgende punkterblev tilføjettil dagsordenen: 

• Forslag om at Teknik-og Miljøudvalget deltager i Regionsældreråd Hovedstaden 

• Udpegning af repræsentant til referencegruppe Demensvenlig bydel Vanløse 

• Henvendelse fra enborger til Ældrerådet vedrørende pensionistkortet 
 

2. Valg af dirigent 
v/sekretariatet (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Arvin Storgaard blev valgt som dirigent. 
 

3. Valg af formand for Teknik-og Miljøudvalget 
v/dirigenten (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Peder Blom blev valgt som formand. 
 

4. Valg af næstformand for Teknik-og Miljøudvalget 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

1.  at udvalget godkender dagsorden. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger dirigent. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger formand.  
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BESLUTNING 
Annette Thernøe blev valgt som næstformand. 
 

5. Valg af mødedatoer og -tidspunkt 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Der har tidligere været tradition for, at udvalget vælger en bestemt ugedag og tidspunkt, hvor 
mødet hver måned ligger den første eller anden uge i måneden. 
 
BESLUTNING 
Udvalget valgte at mødes mandage formiddage kl. 10-12, og møderækken for 2021 ser således ud: 

• Mandag den 22. marts kl. 10-12 

• Mandag den 12. april kl. 10-12  

• Mandag den 3. maj kl. 10-12  

• Mandag den 7. juni kl. 10-12  

• Mandag den 9. august kl. 10-12  

• Mandag den 6. september kl. 10-12  

• Mandag den 4. oktober kl. 10-12 

• Mandag den 1. november kl. 10-12 

• Mandag den 6. december kl. 10-12 
 

6. Forslag om at Teknik-og Miljøudvalget deltager i Regionsældreråd 
Hovedstaden 

v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Arne Bjørn Nielsen bad Teknik-og Miljøudvalget beslutte at indstille at der fremadrettet deltager 
en repræsentant fra Teknik-og Miljøudvalget på møderne i Regionældreråd Hovedstaden, da 
Region Hovedstaden også beskæftiger sig med den kollektive trafik. 
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at indstille, at Arne Bjørn Nielsen som medlem af Teknik-og Miljøudvalget kan 
deltage i Regionsældreråd Hovedstaden. Formanden ville rejse det i Forretningsudvalget med 

INDSTILLING 

1.  at udvalget vælger næstformand. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget beslutter møderække for 2021. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget beslutter at indstille at Teknik-og Miljøudvalget har en repræsentant i 
Regionsældreråd Hovedstaden. 
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henblik på nærmere afklaring med Sundhedsudvalget. 
 

7. Kommissorium for Teknik-og Miljøudvalget 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Vedlagt som inspiration er det tidligere Teknik-og Miljøudvalgs kommissorier for2020. 
 
BILAG 

• Teknik-og Miljøudvalgets kommissorie 2020 

• Forslag til kommissorie 2021 
 
BESLUTNING 
Udvalget drøftede kommissoriet fra 2020, som de valgte foreløbigt at gå videre med-med en 
tilføjelse under punktet vedrørende offentlig transport, om at der også er fokus på de offentlige 
digitale løsninger, som udrulles, og hvor Ældrerådets sigte er, at alle fortsat skal kunne være med 
og have lige adgang til billetter og rabatter uanset digital formåen. 
 

8. Udpegning af repræsentant til referencegruppe for ’Demensvenlig bydel 
Vanløse’ 

v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På mødet i Ældrerådet den 24. februar 2021 orienterede Sundheds-og Omsorgsforvaltningen om 
projektbeskrivelsen vedrørende ’Demensvenlig bydel Vanløse’, hvor Ældrerådet er tiltænkt en rolle 
i forhold til deltagelse i den tilknyttede referencegruppe. 
 
På mødet i Ældrerådet blev det besluttet, at Teknik-og Miljøudvalget og Omsorgsudvalget peger 
på en repræsentant til referencegruppen. 
 
BESLUTNING 
Bjarne Jørgensen blev udpeget som repræsentant til ’Demensvenlig bydel Vanløse’. 
 

9. Orientering fra Forretningsudvalget og det politiske Teknik-og Miljøudvalg 
v/formanden(orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget beslutter kommissorium. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget udpeger en repræsentant til referencegruppen for ’Demensvenlig bydel Vanløse’.  

INDSTILLING 

1.  at udvalget tager orienteringen til efterretning.  
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BAGGRUND 
Mødemateriale fra det politiske Teknik-og Miljøudvalg: 
www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget 
 
BESLUTNING 
Der var intet at bemærke. 
 

10. Invitation til møde om ny busterminal på Dybbølsbro 
v/formanden(orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Vejdirektoratet har inviteret repræsentanter fra Københavns Ældreråd til møde om en ny 
busterminal på Dybbølsbro den 10. marts 2021 kl. 10.30-11.30.  
 
Sekretariatet afventer nærmere information om mødeformen, men giver udvalget besked, så snart 
det er afklaret. 
 
BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning, og besluttede at Annette Thernøe, Ulla Morin, Dorthe 
Pedersen og Arne Bjørn Nielsendeltager på mødet. 
 

11. Invitation til møde med VOI Technology om el-løbehjul 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har modtaget en invitation til et møde med Voi Technology, som er Danmarks største 
udbyder af el-løbehjul.  
 
Voi Technology oplyser i deres henvendelse, at de er utroligt glade for at kunne invitere 
Ældrerådet til en vigtig diskussion omkring sikkerhed for borgere i forbindelse med netop 
elektriske løbehjul og udsatte grupper, specifikt ældre og handicappede borgere. Videre oplyser 
Voi Technology, at de ønsker at have mere dialog med relevante fagfolk og eksperter, om hvordan 
de som operatør kan skabe bedre sikkerhed på vejene for udsatte grupper.  
 
Formandskabet har lagt op til, at det er Teknik-og Miljøudvalget, som mødes med firmaet, da det 
er en problematik, som det tidligere udvalg bl.a. har arbejdet med. Udvalget bør i den forbindelse 
vende, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til afholdelse af et eventuelt møde. 
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede af hensyn til den øvrige aktivitet ikke at mødes med VOI Technology. 
 

INDSTILLING 

1.  at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget beslutter, om det har interesse at mødes med VOI Technology.  

http://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget
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12. Orientering om deltagelse i parkbrugerråd og følgegrupper m.v. 
v/sekretariatet (orientering-og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
En del af Teknik-og Miljøudvalgets arbejdsområde erbl.a.at repræsentere Københavns Ældreråd i 
kommunens parkbrugerråd og følgegrupper. Der mangler aktuelt at blive udpeget en 
repræsentant til: 

• Parkbrugerrådet for Vigerslevparken.  

• Metroselskabets og Hovedstadens Letbanes tilgængelighedspanel 

• Referencegruppe vedrørende De Gamles By, Nørrebro 

• Følgegruppe for Middelalderbyen 

• Parkbrugerråd for Amager Strandpark 

• Følgegruppe for Fælled by (Vejlandskvarteret) 
 
Til orientering er vedlagt en henvendelse fra en borger, som har skrevet til Københavns Ældreråd 
vedrørende de københavnske parker.  
 
På udvalgsmødet vil det være relevant at udvalget drøfter, hvilke hensyn som er vigtige at have for 
øje, når man deltager i parkbrugerråd og følgegrupper. 
 
BILAG 
Borgerhenvendelse om de københavnske parker   
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede følgende under dagsordenspunktet:  

• Annette Thernøe blev udpeget til parkbrugerrådet for Vigerslevparken  

• Peder Blom og Arne Bjørn Nielsen blev udpeget til Metroselskabets og Hovedstadens 
Letbanes tilgængelighedspanel 

• Ulla Morin blev udpeget til referencegruppen vedrørende De Gamles By, Nørrebro 

• Arvin Storgaard og Arne Bjørn Nielsen blev udpeget til følgegruppen for Middelalderbyen 

• Peder Blom blev udpeget til parkbrugerrådet for Amager Strandpark 

• Dorthe Pedersen blev udpeget til følgegruppen for Fælled by (Vejlandskvarteret) 
 
Udvalget tog derudover borgerhenvendelsen til efterretning og bad sekretariatet kvittere for 
henvendelsen.  
 
Derudover aftalte udvalget på næste møde at drøfte, hvilke hensyn som er vigtige at have for øje, 
når man deltager i parkbrugerråd og følgegrupper. 
 

13. Henvendelse fra en borger til Ældrerådet vedrørende pensionistkortet 
v/formanden (orienteringspunkt) 
 

 

INDSTILLING 

1.  at udvalget udpeger medlemmer til igangværende parkbrugerråd og følgegrupper. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget vender henvendelsen og den videre håndtering.  
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BAGGRUND 
Ældrerådet har modtaget en henvendelse vedrørende pensionistkortet i deres fælles postkasse. 
 
BILAG 
Borgerhenvendelse vedr. pensionistkortet   
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at takke for henvendelsen og gøre opmærksom på, at de har arbejdet 
indgående med området, og fortsat har fokus på de negative konsekvenser prisstigningen kan 
have.   
 

14. Næste udvalgsmøde 
v/formanden(orienteringspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at mødes mandag den 22. marts 2020 kl. 10-12. 
 

15. Eventuelt 
Der var intet at bemærke. 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.  


