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Lena Bussadori Jansen

Emne: VS: referat fra møde 12. november

Fra: Asger Villemoes Nielsen  
Sendt: 27. november 2019 20:19 
Til: Martin Machado <Martin.Machado@dgi.dk>; 'Jakob Juhl Pedersen' <Jakob.Juhl.Pedersen@dgi.dk>; 'Morten J. S. 
Christensen' <morten.christensen@dgi.dk> 
Emne: referat fra møde 12. november 
 
 
Kære DGI 
 
Neden for ses referat fra vores møde 12. november. Håber det er ok. Som skrevet forleden har Udlændingestyrelsen 
fuldt orienteret om den videre proces. Vi høres ved. 
 
Mvh 
Asger 
 
Møde mellem DGI og Dragør Kommune 12. november 2019, 14-15, Vester Voldgade 100 
 
En tentativ dagsorden blev: 
 

1) Status 
2) Rollefordeling 
3) Næste skridt 
4) Tidsplan 
5) Evt. 

 
Ad 1) 
Dragør kommune kunne meddele, at Udlændingestyrelsen telefonisk havde orienteret 8. november om 
igangsættelse af nedrivning af visse bygninger på Asylgrunden, og at dette var blevet bekræftet pr. mail mandag 11. 
november 2019. Det blev drøftet, og der blev fremsat ønske om kontakt til styrelsen vedr. præcisering af de 
pågældende bygninger, beplantninger mm. på arealet. Styrelsen har ikke driftsmidler fra 2020 ff. og agter formentlig 
derfor at overdrage området til Freja mhp. salg via helt almindelige regler for sådant. Sonderingsgruppen 
diskuterede herefter, hvad dette betød for sonderingen – og konkluderede, at mhp. sondering gjorde det ikke 
perspektivet mindre, tværtimod er der færre bindinger ift. partnerskaber, fondskonstruktioner mm. 
 
Ad 2) 
Et kommissorium for gruppen er ikke nødvendigt på dette tidspunkt, da prospektet for området omkring fortet inkl. 
Asylgrunden ikke er på plads. Dermed er sonderingsgrundlaget heller ikke helt færdigt.  
 
Ad 3) 
Næste skridt er at a) tage kontakt til Udlændingestyrelsen mhp. på at få overblik over nedrivningen samt b) at 
etablere et visionært perspektiv for Outdoor-centret inkl. Asylgrunden. Et sådan findes ikke, og hvis man skal rundt 
at spørge andre, om de vil være interesserede i at deltage i noget, er det nødvendigt at kunne sige lidt om, hvad de 
skal deltage i. 
 
Ad 4) 
Det blev besluttet, at Dragør Kommune tager kontakt til Udlændingestyrelsen, og at DGI laver første udkast til en 
perspektivplan til brug for sonderingsarbejdet. Begge dele skal helst være på plads inden jul. Nyt møde aftales først, 
når dette arbejde er på plads. 
 
Ad 5) 
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Intet 
 
Med venlig hilsen 
 
Asger Villemoes Nielsen 
Direktør 
asgern@dragoer.dk 
Dragør Rådhus 
Kirkevej 
2791 Dragør 
www.dragoer.dk 
  

  

 
 




