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Lena Bussadori Jansen

Emne: VS: Referat fra møde mellem DGI og Dragør kommune: sonderingsgruppen

Fra: Asger Villemoes Nielsen  
Sendt: 30. januar 2020 09:46 
Til: 'Martin Machado' <Martin.Machado@dgi.dk>; Jakob Juhl Pedersen <Jakob.Juhl.Pedersen@dgi.dk>; Eik Dahl 
Bidstrup <eikb@dragoer.dk>; Peter Læssøe <peterl@dragoer.dk>; Rasmus Johnsen <rasmusj@dragoer.dk>; 
Christoffer Søe <christos@dragoer.dk> 
Emne: Referat fra møde mellem DGI og Dragør kommune: sonderingsgruppen 
 
Kære alle 
 
Nedenstående er et quickref. fra vores sonderingsgruppemøde i fredags, 24.1.2020.  
Tilstede: Peder Nedergaard (formand for DGI Storkøbenhavn), Jacob Juhl Pedersen (direktør), Martin Machado 
(projektleder), Eik Dahl Bidstrup (borgmester, Dragør), Peter Læssøe (viceborgmester, bestyrelsesformand for 
ungdomsskolen), Christoffer Søe (ungdomsskoleleder), Rasmus Johnsen (afdelingschef) og Asger Villemoes Nielsen 
(direktør)  
 
Dagsorden: 
 

1) Nyt fra FREJA 
2) Gennemgang af det af DGI udarbejdede visionsmateriale (vedhæftet) 
3) Næste skridt ift. partnersondering 
4) Evt. 

 
 

- 1) Asger refererede fra samtale med Claus Thiberg fra FREJA. FREJA har lagt Asylgrunden til salg på deres 
hjemmeside. Lige så snart de få en ejendom til salg, skal det offentliggøres. Så den er ikke helt projekteret 
færdig endnu. Deres umiddelbare slag på tasken er en pris på 15 mio. kr. Da Asger på kommunens vegne 
havde tilkendegivet, at det lød lidt dyrt, var FREJA meget interesserede i en nærmere dialog. Dette prøver vi 
at få iscenesat. 

- 2) DGI gennemgik visionen. Derefter gik debatten meget på sammenhængen i området og 
aktivitetstemaerne, herunder ikke mindst sammenhængen til Naturpark Amager. Perspektivet centrerede 
sig omkring ideen om støttepunkter – også startende helt nede fra havnen. 

o Begrebet støttepunkt blev diskuteret. Skal det kaldes noget andet? Beskrivelsen af ordet og 
forståelsen af det er vigtigt – og skal måske bruge aktivt til at forklare sig med. 

- 3) Visionspapiret (og bilaget) skal være med i ”fondsmappen”, som vi skal rundt med, når vi skal adspørge 
potentielle partnere. Hvad er det for noget indhold, der skal være der? Og det er næste skridt – at 
færdiggøre et materiale at gå i byen med til sonderinger. 

o Det skal afklares tydeligt: hvad har vi nu – og hvad vil vi have? 
o Der skal laves en transparent business case på aktiviteterne og driften på stedet i forskellige 

scenarier 
o Vi skal kigge ind i interessentbilledet – er der andre kommuner der skal spørges først? De fleste 

fonde vil kigge ind i en kommunal medfinanciering… så hvad gør vi? Det kan evt. laves med 
naturparkinteressenterne.  

o Med det in mente blev det vedtaget, at vi – når vi er klar – skal tale med i prioriteret rækkefølge: 
1) Freja 
2) Tårnby v. Eik 
3) Naturparkkredsen 
4) Evt. København v/Jesper Christensen 

o En business case for hver enkelt tematik (fx MTB, fuglekiggeri mm.) er fundamentalt at få fabrikeret 
– for den skal gå hånd i hånd med visionspapirerne. Og vi skal undersøge muligheden for 
shelters/vandrerhjem mv. 
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- Til at udarbejde materiale med businesscases mm. nedsattes en arbejdsgruppe bestående af: Martin, 
Christoffer, Rasmus og Asger 

o Inden for en måned forventes dette færdiggjort. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Asger Villemoes Nielsen 
Direktør 
asgern@dragoer.dk 
Dragør Rådhus 
Kirkevej 
2791 Dragør 
www.dragoer.dk 
  

  

 
 




