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Dagsorden for bestyrelsen i Greater Copenhagen d. 30. september 2022 
 
 
Dato D. 30. september 2022 
Tid Kl. 10.00 - 12.00 
Sted KBH Rådhus, Magistratssalen 
 
Mødeleder: Bestyrelsesforkvinde, Sophie Hæstorp Andersen, Overborgmester i Københavns               
                         Kommune  
 
 
Første del af mødet: 
Kl. 10.00-11.00 
 
Præsentation af Greater Copenhagens analyse af lufthavnen og dens betydning for Greater Co-
penhagen. Desuden kommer Johannes Scharnberg, Director Corporate Communications, Politi-
cal and Environmental Affairs, Hamburg Airport, og holder oplæg om Hamburg Airports arbejde 
med grøn omstilling, herunder hvordan de på kort tid har fået sænktet CO2 udledningen med 
61%. 
 
Anden del af mødet: 
Kl. 11.00-12.00 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 
 
2. Meddelelser  
 
3. Lufthavnsanalysen 
 
4. Evaluering af Almedalsveckan og Folkemødet 2022 og deltagelse herpå i 2023 
 
5. Pejlemærker 2023 
 
6. Interessevaretagelse 
 
7. Evt.  
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Deltagere:  
• Sophie Hæstorp Andersen (København), (mødeleder) 
• Carl Johan Sonesson (Region Skåne) 
• Heino Knudsen (Region Sjælland)  
• Henrik Fritzon (Region Skåne) 
• Randi Mondorf (Region Hovedstaden) 
• Lars Gaardhøj (Region Hovedstaden)  
• Peter Danielson (Helsingborg) 
• Jan Hendeliowitz (Region Sjælland) 
• Camilla Palm (Kristianstad) 
• Karsten Längerich (KKR Hovedstaden) 

  
Afbud: 

• Patric Åberg (Skånes Kommuner) 
• Philip Sandberg (Lund) 
• Mads Andersen (KKR Sjælland) 
• Mikaela Waltersson (Region Halland) 
• Steen Christiansen (KKR Hovedstaden) 
• Mikael Smed (KKR Sjælland) 
• Lars Johnsson (Hässleholm) 
• Katrin Stjernfeldt (Malmö)  

 
Fra GC Sekretariatet:   

• Tue David Bak  
• Signe Rubenhagen 
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Del 1: Temadrøftelse 
 
Sekretariatet præsenterede Greater Copenhagens analyse af lufthavnen og dens betydning for 
Greater Copenhagen. Desuden holdt Johannes Scharnberg, Director Corporate Communications, 
Political and Environmental Affairs, Hamburg Airport, et oplæg om Hamburg Airports arbejde 
med grøn omstilling, herunder hvordan de på kort tid har fået sænktet CO2 udledningen med 
61%. 
 
Herefter havde bestyrelsen en drøftelse om Københavns Lufthavn, herunder hvordan og hvad der 
skal til, for at lufthavnen kan blive mere grøn samtidigt med, at vækstperspektivet ikke må glem-
mes.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Del 2: Ordinært bestyrelsesmøde 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
 
Indstilling 
Det indstilles, at:  
1. Bestyrelsen godkender dagsorden. 
 
Bilagsoversigt 

• Referat af bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen d. 23. juni 2022. 
 
Referat: 

• Formanden bød velkommen. Dagsorden blev godkendt. 
 
 
2.  Meddelelser til bestyrelsen 
Bestyrelsen orienteres om aktuelle sager. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at: 

• Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning. 

Referat: 
• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning som omhandlede en status på det svenske 

valg. 
 
 
3. Lufthavnsanalysen 
På bestyrelsens møde d. 23. juni 2022 blev det foreslået, at næstkommende bestyrelsesmøde 
skulle have lufthavnen som tema, herunder hvordan Københavns Lufthavn kan blive mere grøn. 
Derfor har Greater Copenhagens nyansatte analytikere også analyseret lufthavnens samfundsøko-
nomiske effekt på Sjælland og i Sydsverige samt lufthavnens klimabelastning og klimaambitioner 
sammenlignet med andre lufthavne. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at:  
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1. Bestyrelsen drøfter, hvordan man bedst skaber opbakning til Greater Copenhagens am-
bitioner for Københavns Lufthavn, herunder omstilling til en af de mest grønne luft-
havne i EU.  

 
Bilag 

• Lufthavnsanalyse 
 
Referat 

• Da bestyrelsen allerede havde drøftet lufthavnsanalysen under temadrøftelsen, blev punk-
tet taget til orientering. 
 

 
4. Evaluering af Almedalsveckan og Folkemødet 2022 og deltagelse herpå i 2023 
Greater Copenhagen deltog på Folkemødet og Almedalsveckan i 2022. Evalueringen heraf gør, at 
der også i 2023 lægges op til, at Greater Copenhagen skal deltage på Folkemødet samt Alme-
dalsveckan.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at: 

1. Bestyrelsen godkender, at Greater Copenhagen er repræsenteret på Folkemødet og Al-
medalsveckan i 2023. 

 
 
Referat 

• Bestyrelsen godkendte, at Greater Copenhagen deltager på Folkemødet og Alme-
dalsveckan i 2023. 

 
 
5. Pejlemærker 2023 
Bestyrelsen havde en første drøftelse af, hvad de politiske pejlemærker for 2023 skal være for 
Greater Copenhagen. Pejlemærkerne for 2023 er defineret af de politiske chartre samt af den alle-
rede vedtagne Handlingsplan for 2022-2023. Der blev desuden givet er overblik over hvilke del-
mål, der er opfyldt, hvilke der kan arbejdes videre med, og hvilke der kunne styrkes ved en juste-
ring. 
  
Indstilling 
Det indstilles, at: 

1. Bestyrelsen drøfter delmål for Handlingsplan 2023 
2. Bestyrelsen drøfter oneliners for Greater Copenhagen 

 
Bilag 

• Delmål og pejlemærker 2023 
 
Referat 

• Tue David Bak holdt et kort rammesættende oplæg om hvilke delmål, der allerede er ind-
friet, hvilke der foreslås fortsat og hvilke, der foreslås justeret i 2023. 

• Bestyrelsen drøftede herefter delmålene, herunder at det er vigtigt med en fokuseret ind-
sats, og der derfor ikke skal nye må ind i stedet for dem, der er indfriet. 

• Bestyrelsen besluttede, at delmål 2 under det grønne charter med fordel kan justeres, så 
der ikke er specielt fokus på bæredygtige fødevarer. Men snarere at der er fokus på en bre-
dere indsats for grøn vækst gennem offentlige indkøb. Delmål 2 ændres derfor til: Øge 
væksten i bæredygtige virksomheder gennem øgede offentlige, grønne indkøb. 
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• Bestyrelsen besluttede, at delmål 4 under infrastrukturcharteret med fordel kan justeres, 
så delmålet får en grøn vinkel, men samtidigt bibeholder vækstperspektivet for Køben-
havns Lufthavn, herunder at vi skal have de interkontinentale ruter genetableret, samt at 
Københavns Lufthavn skal være blandt de grønneste lufthavne i Europa målt på både luft-
havnen og luftfarten. 

• Bestyrelsen drøftede de tre forslag på oneliners, som sekretariatet havde lavet et forslag 
på.  
 

 
6. Interessevaretagelse 
Det er nødvendigt med en stærk interessevaretagelse for, at Greater Copenhagen kan opfylde de 
politiske målsætninger. Derfor lægges der også op til, at bestyrelsen i endnu højere grad skal un-
derstøtte Managing Director med at åbne dørene til de rigtige folk på rette tidspunkt samt være 
med til at tilrettelægge processen hen imod opnåelsen af et givent mål. Men hvornår er det rigtige 
møde, og hvem skal deltage? Dette er nogle af de spørgsmål, som bestyrelsen drøftede på deres 
møde. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at: 

1. Bestyrelsen drøfter, hvordan de kan bidrage til Greater Copenhagens interessevareta-
gelse, herunder hvilken forskel de kan gøre. 

Bilag 
• Ingen 

 
Referat 

• Tue David Bak ridsede kort op, hvilke udfordringer som Greater Copenhagen står overfor, 
og hvordan bestyrelsen kan hjælpe med bl.a. at fastholde overfor hhv. den danske og sven-
ske regering, at der stadig udestår skatteudfordringer, og at de bør løses. 

• Bestyrelsen kvitterede med, at de gerne står til rådighed for en tur til f.eks. Stockholm for 
at udbrede Greater Copenhagens budskaber og for at sætte fokus på nogle af Greater Co-
penhagens udfordringer, herunder dem på skat.  

• Bestyrelsen besluttede, at de gerne vil på en studietur, hvor de kan blive klogere på, hvor-
dan andre regioner løser lignende udfordringer, som dem Greater Copenhagen har, og 
hvor andre regioner gør noget, som Greater Copenhagen kan lære af. 
 
 

7.  Evt. 
 
Referat 

• Intet. 
 
 
 
 
 
 
 


	Bilag

