
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Deltagere: Carina Buurskov, Morten Lyager, Jonathan 
Christensen, Birgitte Neergaard-Kofod, 
Rikke Mortensen, Helle Bovien, Salli Ravn, 

Sandra Møller Svendsen, Drew Fremlev 
Fisher, Christine Brochdorf 

 
Afbud: Hatla Johnsen, Bettina Zarp, Martin 
Tronier-Jørgensen, Erik Rasmussen, Malou 

Skovgaard Hinsch  
 

Tidspunkt: Kl. 17.00 - 19.00 

Sted: Borgmesterens kontor 

Vedrørende: Borgerudvalget om borgerdialog 
    

 

 

1. Erfaringer fra borgermøde om budget 2023 – og hvad kan vi 

bruge erfaringerne til? 

Arbejdsgruppen (Hatla, Drew og Sandra), som har deltaget i 

planlægning og evaluering af borgermødet vil fremlægge deres 

erfaringer og vurderinger samt gennemgå resultat af 

spørgeskemaundersøgelse af borgermødet (vedhæftet) 

Referat: 

Sandra præsenterede arbejdsgruppens opsamling på processen og 

resultatet af evalueringen af borgermødet om budget 2023. 

Resultaterne og de forslag der er kommet fra både deltagerne og 

arbejdsgruppen blev drøftet. De konkrete ideer bliver en del af den 

værktøjskasse der bliver en del af forslaget til byrådet. 

Det blev konkluderet at der skrives en opsamling på 

arbejdsgruppens arbejde med udgangspunkt i dagens præsentation 

fra arbejdsgruppen. Administrationen skriver et forslag som 

præsenteres på næste møde. 
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  Side 2 af 2 

Det blev desuden konkluderet at der som afslutning på udvalgets 

arbejde skal udarbejdes følgende til byrådet. 

Tre dele: 

 Illustrationen med dialogformer 

 En beskrivelse af ’Kultur for hvordan vi har borgerdialog’ 

 En værktøjskasse med alle de konkrete forslag fra udvalget. 

 

2. Referencegruppens input til udvalgets ideer 

Kort præsentation af drøftelser i grupperne (en fra hver gruppe 

bedes forberede 2-3 minutters præsentation – har vedhæftet noter 

fra mødet).  

Grupperne er: 

- Udsatte grupper: Hatla og Birgitte 

- Ungeinddragelse: Salli og Jonathan 

- Årlige arrangementer (herunder Folkemøde, 

Grundejerforeningsmøde): Sandra og Helle 

- Borgerpanel: Rikke og Carina 

- Bydelsråd eller bydelslaug: Erik og Morten 

 

Drøftelse af inputtene. 

Referat: 

På baggrund af drøftelserne blev det generelt vurderet, at vi er ved 

at være i hus med de emner, der er blevet drøftet med 

referencegruppen. Følgende blev aftalt som næste skridt. 

Administrationen skriver de konkrete forslag til værktøjskassen ud 

fra opsamlingen fra de seks emner. Der skal således ikke startes 

nye grupper op. 

Desuden drøftes bydelsråd endnu en gang i arbejdsgruppen. 

De sidste emner fra oversigten over dialogformer drøftes på de 

kommende møder. Udvalget mangler desuden at tale om de 

demokratisk valgte organer. 

 

3. Evt. 

Intet til dette punkt 


