
Arbejdsgruppemøde (nr.3), mandag den 28. august kl. 19.30 – 21.00 
 
 
Arbejdsgruppe til forberedelse og planlægning af Beboerhøring i forbindelse med ansøgning fra ’Sort Kaffe 
og Vinyl’ om etablering i hjørnebutikken, opgang 4. 
 
Deltagere:  
Lars Helsinghof, nr. 15, 3. 
Stine Madsen, nr. 4, 2. 
Esben Høgh, nr. 4, 4. 
Ramin Bukan, nr. 4, 2. (afbud) 
Christian Rygaard, Sort Kaffe og Vinyl 
Martin Baun, Sort Kaffe og Vinyl 
Janet Tobiesen, nr. 50, 2. (afbud) 
Giuliano Matessi, nr. 4, 1. 
Line Selmer Friborg, Bestyrelsen (afbud) 
Lene Møller Jørgensen, nr. 6, 4 
Janne Christensen, nr. 8, 3. 
Thorkild Olsen, Formand 
 
 
 
Oplæg fra Christian: 
 
Arbejdsgruppen havde inden mødet modtaget et redigeret oplæg fra Sort Kaffe og Vinyl – med nogle 
tilføjelser med fokus på: 

- At udeservering lukker kl. 22 
- Antal siddepladser indendørs 
- Rammerne for udeservering, langs facaden. Med borde og stole ligesom dem der benyttes nu, 

hvilket giver en naturlig grænse for, hvor mange der kan sidde i stikgaden. 
 
Oplæg blev præsenteret og drøftet. 
Oplægget ligger til grund for de indbydelser til høring, der nu sendes ud til henholdsvis naboer og til hele 
gaden og bliver ligeledes præsenteret på Beboerhøringen den 19/9. 
 
Lene udtrykte bekymring for hvor mange gæster der kan sidde i stikgaden.  
Lars forslog en løsning med markise svarende til den som Papa Ramen har installeret. Christian bekræfter at 
de er indstillet på denne løsning. 
 
Det blev understreget at en godkendelse til Sort Kaffe og Vinyl kun gælder hertil – og ikke kan videregives 
til anden forretningsdrivende. 
 
 
./.. Bilag 1. 
 
 
 
 



Beslutningskriterier: 
 
Thorkild havde fremsendt et forslag til kriterier for Bestyrelsens endelige behandling af sagen. Det sker på 
grundlag af den høringsskrivelse, som bliver udarbejdet og forventes at finde sted den 26/9. 
 
 
./.. fremsendt i separat mail. 
 
 
 
Indbydelse til nabohøring og til Beboerhøring: 
 
Arbejdsgruppen udarbejdede indbydelser til de kommende høringer. 
./.. Bilag 2 
./.. Bilag 3 
 
 
 
 
 
 
Thorkild Olsen 
29. august 2017 
 


