
Årsberetning for 2010 
Beretningen bliver en vekselvirkning mellem min orientering og nogle uddybende 
betragtninger fra såvel medlemmer som bestyrelsen. 

Ved nogle af punkterne beder vi om input til inspiration fra jer medlemmer undervejs. Alle 
punkterne er I naturligvis velkomne til at kommentere. 

 
Frederiksberg Bypark 

Sidste år kunne jeg til lokalrådets årsmøde i årsberetningen med glæde fortælle om 2009s 
store arbejde – opførelsen og opstilling af Obelisken i rundkørslen ved Liselund, som Gerda 

Østergård fremstillede for Frederiksberg Lokalråd  

Igen i år kan jeg berette om et nyt stort projekt, der har optaget en del af lokalrådets tid, 
nemlig Frederiksberg Bypark. 

Sidste år fortalte jeg, at vi havde søgt og sikkert så godt som også fået en sum penge af Sorø 
kommune til et forprojekt for byparken.  

Nogle af jer kan måske huske at vi udskrev en idekonkurrence for en del år siden. Forslagene 
fra denne konkurrence har været med til at afklare lokalrådets tanker om den ideelle bypark. 

Samtidig har vi hele tiden haft for øje, at byparken også skulle bidrage til at højne æstetikken 
på Frederiksberg, så derfor skulle vi ikke som glade amatører kaste os ud i en nærmere 

beskrivelse/projektering af byparken. 

Vi fik kontakt med byplankonsulent Claus Lorange og landskabsarkitekt Ellen Schelde. Det har 
været et meget spændende og iderigt samarbejde, som der er kommet en hel uniq plan ud af.  

Planen har været i Trafik- og miljøudvalget og i Kulturudvalget. I begge udvalg er planen 
blevet mødt med positiv velvilje. 

Vi er sikre på, at vi valgte rigtigt, da vi sagde ja til at Claus og Ellen kunne gå videre i arbejdet 
med at dele projektet op i flere etaper, der skulle gøre det muligt over en periode at 

gennemføre planen. Der er et lille problem, når man stræber efter det uniqe og sætter 
overliggeren højt, følger prisen med. Derfor vil I de kommende år komme til at høre mere om 

etablering af byparken, nu skal lokalrådet i gang med at søge pengene til udførelsen.  

Men nu vil vi præsentere planen for jer: 
 

Claus Lorange præsenterer planen med Ellens tilhørende ideoplæg for årsmødet. 
 

Åben legeplads på Frederiksberg skole 
Vi var sidste år også heldige at få nogle midler til vort samarbejdsprojekt med Frederiksberg 

skole. Det har været og er stadig lokalrådets håb, at vi kan få lavet en åben og udfordrende 
legeplads på skolen. Pengene vi fik, indkøbte vi en kælkebakke for, en kælkebakke, der kan 

bruges hele året. 

Kælkebakke blev indviet en regnfuld dag i september. Det var en herlig dag, der blev indledt af 
taler af både borgmester, lokalråd og skole. Derefter blev der sunget og fortalt af Palle Krappe 

inden børnene efter størrelse, kunne kaste sig over bakker og kælke. Det var rigtig sjovt, kan 
jeg sige, da jeg også sammen med borgmesteren fik lov at tage en tur. 

Men det stopper ikke her. Lokalrådet ville gerne fortsætte med at bidrage til en bedre 
legeplads til skolens og området børn, derfor tog Tina initiativ til at søge om penge til 

videreførelse af projektet. 
 

Tina præsenterer dette for årsmødet. 

 
Hjemmeside-info 

Hjemmesiden er stadig vores vigtigste kommunikationsmiddel. Henning Fischer lægger vore 
pressemeddelelser ind, fotos af de initiativer vi er med i, men også gerne andres 

informationer, der kan have interesse for borgere på Frederiksberg. F.eks. havde vi en omtale 
af Farmers marked oppe ved brugsen og en beskrivelse fra initiativtagerne vedr. delebil. Vi har 

også en service om, at man kan få nyhedsmail fra lokalrådet direkte i sin indbakken. 
Vores hjemmesideadresse er www.frederiksbergraad.dk.  

http://www.frederiksbergraad.dk/


På hjemmesiden kan man også orientere sig om vedtægter, navne og adresser på 
bestyrelsesmedlemmer m.m. Brug den endelig. 

Hjemmeside er godt men ikke nok. Vi forsøger også at kommunikere gennem den lokale 
presse ved pressemeddelelser.  

Vi har også nogle presseklip med fra året der er gået. 
 

Henning præsenterer nogle sider fra hjemmesiden for årsmødedeltagerne. 
 

Frederiksbergprisen 
Lokalrådet kunne glæde sig extra meget i 2010 da Frederiksberg prisen skulle uddeles. Vi 

havde bedt Gerda Østergård om at designe en Frederiksberg pris. Det kom der et smukt og 

helt specielt fad ud af. I fadets bund er der brændt en illustration af obelisken, den obelisk som 
sidste år kom op at stå på rundkørslen ved Liselund. 

Lokalrådet kunne overrække prisen til en borger, der tilmed var forretningsdrivende i området. 
Prisen gik til Paw Brix, der i sin fritid har forskønnet arealet, som hans virksomhed ligger på.  

Vi holdt en lille overrækkelse komsammen på Fyrrevej, hvor virksomheden ligger. Her bød vi 
på lidt godt til de fremmødte, mens jeg i en tale til Paw Brix begrundede lokalrådets valg af 

prismodtager. Vi har billeder af både fadet og den lille festlighed på hjemmesiden. 
 

 

Antal medlemmer 
Igen i år kan vi glæde os over, at der er kommet flere medlemmer til. Vi er den 31.12.10  

oppe på 456, det vil sige 12 nye medlemmer i 2010. I 2011 har vi indtil nu fået 5 nye 
medlemmer. Det er naturligvis vores ambition at blive endnu flere. Så er der borgere til stede i 

aften, der ikke er medlemmer, håber vi, at I for 50 kr. vil indløse medlemskort til 
Frederiksberg Lokalråd. Vi må lige gøre opmærksom på, at medlemskab er personligt så er der 

flere voksne i husstanden kan man da godt købe et medlemskort hver.  
Vi har i 2010 revideret og trykt folder om lokalrådet. I folderen fortæller vi om det arbejde, vi 

laver, informerer om hjemmesiden og medlemskab. Folderen er nu omdelt til alle husstande på 

Frederiksberg – håber vi. Vi har selv været rundt med en del og resten har vi indgået et 
samarbejde med LBIs fodboldafdeling om at få delt ud. 

Vi har nogle foldere med, som I er velkomne til at tage; vi synes de er blevet rigtig flotte med 
obelisken på forsiden 

 
Stationsforpladsen 
Stationspladsen er en rigtig succeshistorie, og nej det er ikke lokalrådets fortjeneste, men vi 

har gennem nogle år været medinddraget i mødevirksomhed omkring retablering af den. 
Derfor var det rigtig dejligt i decembermåned at komme til indvielse af pladsen. Den er blevet 

rigtig flot, med fin belysning, mange p-pladser, tunnelen er forskønnet og så er der etableret 

elevator, der gør tilgængeligheden meget bedre. Og måske det allerbedste – der er kommet 
halvtimesdrift til Sorø, tillykke til os alle sammen med det. 

Vi kan nu slette dette indsatsområde fra lokalrådets handlingsplan. 
 

 
Gribetang. 

På sidste årsmøde præsenterede vi gribetængerne. Lokalrådet har købt et antal tænger ind og 
deler dem gerne gratis ud til de borgere, der er trætte af at se ispapir, cigaretskod og andet 

affald flyde i skov og på vej.  Henning vil lige komme med en lille peptalk til os og derefter kan 

I få en gribetang og være med til at holde bydelen ren, når I har tid og lyst og få i tilgift god 
motion. Vi har nogle tænger med i aften som vi med glæde deler ud i håb om at de kommer i 

sving. 
 

Henning præsenterer og fortæller om sine små ture rundt på frederiksberg – og fortæller at 
man ikke forpligter sig til bestemte områder. 

 



Næstvedvej 
Næstvedvej har i flere år stået på Lokalrådets arbejdsliste. Vejen krydses morgen såvel som 

aften af mange skolebørn, der bor på den nordlige side af jernbanen. Også børn, der skal til 
klubben på Bahnevej krydser Næstvedvej. 

Dertil komme mange travle borgere, der ofte lidt sent på den, skal ned til stationen, parkere 
bilen og med toget til deres arbejdsplads.  

Især krydset Næstvedvej – Frederiksbergvej udgør en stor risiko for de mange børn. Det gør 
det ikke mere overskueligt at vejen svinger, så man skal halvt ud på den for at få et overblik 

over om der er fri bane.  
Endelig har Næstvedvej fremstået som en lidt kedelig vej med uensartet og mangelfuld 

beplantning. 

Vi har i samarbejde med Sorø kommune taget fat på forskønnelse af vejen. Under sloganet 
”Sorø, alleernes by” har vi fået plantet nogle allé træer langs vejen og etableret bede med 

beplantning, der på visse steder indsnævrer vejen. Alt i alt efterlader vejen nu et væsentligt 
pænere indtryk.  

Vi har fået lovning på, at arbejdet fortsætter i takt med, at der kan findes lidt penge. Vi 
fortsætter med at holde tæt kontakt med Sorø Kommune.  

 
Trafiksikkerhed 
Sidste år kunne vi kort berette om skolevejsanalysen, som trafiksikkerhedsgruppen i Sorø 

kommune havde iværksat. Analysen var ikke gjort op på det tidspunkt, det er den nu. 

Lokalrådet havde et møde med Ida, hvor hun præsenterede resultaterne. Stor var vores 
undren over, at så få havde vurderet at krydset Frederiksbergvej – Næstvedvej udgjorde en 

risiko. Det er sådan, at når midlerne til større trafiksikkerhed skal fordeles prioriteres områder, 
som mange vurderer som højrisiko områder. Vi vil her give jer en kort opsummering af, 

hvordan elever og forældre ser på skolevejene til og fra Frederiksberg skole. 
 

Ida præsenterer et par lokale resultater for årsmødedeltagerne. 
 

Samarbejde med Grønt forum 

Den 28.09.10 deltog vi i et møde med Grønt Forum. Mødet, der trak fulde huse, blev holdt på 
den nyistandsatte Kongsgård og havde temaet ”Naturen i Sorø”. Det var et succesfyldt møde 

med et spændende oplæg af vores lokale mand Jørgen Birkedal og Henning Mørk fra DN.  
 

Bypark igen 
Jeg indledte beretningen med en omtale af arbejdet med Frederiksberg Bypark, jeg vil afslutte 

beretning med at vende tilbage til dette store projekt. Vi har netop søgt penge i Sorø 
kommunes lokalrådspulje til at komme i gang med at forvandle en kedelig byggeplads til en 

lille oase. Vi er klar over at pengene til denne forvandling ikke alene skal hentes i den 

kommunale kasse, men at vi med iderigdom og ihærdighed skal søge store som små beløb 
andre steder. Vi tager meget gerne imod inspiration fra forsamlingen til dette – har I nogle 

ideerne, I kan give os? 
 

Feb. 2011. Vibeke Lund, formand 
 

 

 


