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Referat KFS-gruppen 6.12. - 2021 

Referat fra møde i KFS-gruppen, afholdt den 6.12. – 2021, kl. 17:00 -18:30. Mødet afholdt i 
Lokaludvalgets lokaler i beboerhuset.  
 
Deltagere: Ruth, Bent, Karin, Jette Marianne, Dan. og Sven Erik. 
Afbud: John. 
 
Følgende dagsorden:  
 

1. Puljeansøgninger, 2 stk.  
2. Puljeansøgninger behandlet på sidste Lokaludvalgsmøde. 
3. Sofieklubben (jf. internet er der noget der stadigvæk hedder Sofieklubben). 
4. Borgerpanelundersøgelse (er der bemærkninger til  denne?). 
5. Budgetønsker til  budget 2022. F.eks. Beløb afsættes til  flytning af bibliotek, nej til  flere 

nedskæringer på biblioteksområdet, der afsættes set beløb, så der kan undgås konstante 
nedskæringer.  Der indgås forhandlinger om leje af hallen på Nyholm. herudover hvad vi så 
kan finde på.  

6. Meddelelser.  
7. Kommende møde (nok sidste møder i januar og februar.  
8. Eventuelt. 

Ad.1. Puljeansøgning:  
 
1. Christianshavns Bogfestival 2022 Christianshavns Bibliotek søger om 15.000 kr. af 

lokaludvalgets 2022-pulje til afholdelse af Christianshavns Bogfestival den 21.-27. marts 2022. 
Bogfestivalen fejrer litteraturen med forfatterforedrag, samtaler, litteraturvandringer m.m. i 
smukke og inspirerende omgivelser. I 2022 skruer man op for sanserne, og lader publikum 
lugte, smage, høre, føle og se litteraturen på nye måder. Tekstens sanselighed kommer til live, 
og poesi og litteratur bliver sat i spil på smagfulde måder. Læserne hjælpes til at levendegøre de 
litteraturoplevelser, som de normalt selv skal forestille sig. Bogfestivalen foregår på forskellige 
adresser på Christianshavn, evt. med enkelte afstikkere til Refshaleøen eller Islands 
Brygge. Nogle aktiviteter er gratis, mens andre koster et mere eller mindre beskedent beløb. 
Støtten fra lokaludvalget skal gå til honorarer til forfattere, foredragsholdere og andre udøvende 
kunstnere, der deltager i Bogfestival. Gruppen havde en principiel drøftelse angående 
økonomisk støtte. Da det er biblioteket der er ansøger, så burde ansøgeren reelt ansøge 
kommunen, fremfor Lokaludvalget, da det jo er en kommunal virksomhed der ansøger om støtte, 
fremfor af beløbet skal tages af lokaludvalgets beskedne puljemidler. Herudover foreslår 
gruppen når det nye Lokaludvalg til træder, at retningslinjerne for tildeling af puljemidler 
justeres, da gruppen mange gange skal tage stilling til om ansøgere der tidligere har modtaget 
støtte, undtagelsesvis skal anbefales støtte igen. Til trods for Lolaudvalgets retningslinjer om 
støtter til ansøgere der tidligere, har modtaget støtte, så finder gruppen arrangementet 
interessant og anbefaler undtagelsesvist at støtte med det ansøgte beløb på kr. 15.000,00, da vi 
finder bogfestivallen inspirerende, dialogskabende og lokalt forankret. Betingelsen for at yde 
støtten, er at aktiviteten sker på Christianshavn. Hvis man påtænker aktiviteter på Islands 
Brygge, som det er fremført i ansøgningen, så henviser gruppen til at Christianshavns 
Bibliotek også ansøger om puljemidler fra Amager Vest Lokaludvalg.  

2. Udstilling på Gallopperiet. En kurator søger om 12.000 kr. af 2022-puljen til en udstilling på 
Gallopperiet i maj 2022 med den danske kunstner L M Salling. L M Salling (f. 1989) er 
uddannet fra Helsinki Fine Arts Academy. Salling vil i Gallopperiet skabe et stedsspecifikt 
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værk, der tager afsæt i Christianshavn og de begivenheder, der har fundet sted i lokalområdet 
Med en næsten arkæologisk eller antropologisk tilgang vil Salling udforske området. På 
Gallopperiet vil hun skabe et rum af ruiner, som de besøgende kan træde ind i.  Til trods for 
Christians lukkethed, mener vi at der er tale om et offentligt arrangement, som er lokalt 
forankret, dialogskabende og spændende. Derfor anbefaler vi at der støttes med det ansøgte 
beløb på kr. 12.000,00, der tages fra Lokaludvalgets 2022 puljemidler.  

Ad.2. Puljeansøgninger behandlet på sidste Lokaludvalgsmøde. Der var 3 puljeansøgninger til  
behandling på sidste Lokaludvalgsmøde. Alle ansøgninger blev behandlet som B sager. Nils Vest 
film om Christianias start og relation til  Christianshavn, blev godkendt og beløbet tages fra 
Lokaludvalgets 22 puljemidler. De 2 øvrige ansøgninger var støtte til  en ”byggeskole” og en 
udstilling Low Tide. Her blev den første afvist og den anden godkendt med det ansøgte beløb.  

Ad. 3. Sofieklubben (jf. internet er der noget der stadigvæk hedder Sofieklubben). Sven Erik 
har været på ”nettet” og undersøgt om Sofieklubben eksisterer endnu, da det nye Brohuset i 
Brobergsgade henviser til musikudfoldelse der. Som det ser ud, så må det forventes at der 
stadigvæk er ungdomsklub. Sven Erik undersøger nærmere. 

Ad. 4. Borgerpanelundersøgelse (er der bemærkninger til denne?). Christian har tilrettet 
spørgeskemaet ud fra Bent og Mariannes bemærkninger. Skemaet er gennemlæst og vi kan godt 
godkende at det benyttes på Christianshavn. Hvornår det sættes i værk vides ikke, men nok i 2022. 

Ad. 5. Budgetønsker til budget 2022. (Ønskeliste vedr. Overførselssagen og Budget 2023). 
Gruppen foreslår der afsættes beløb til evt. flytning af Christianshavns bibliotek, hvis mulighederne 
er der for flytning til Gl. Dok. Herudover at den tiltagende forringelse af bibliotekerne stoppes, 
således at bibliotekerne igen bliver til gavn for brugerne. D.v.s. at de ændrede åbningstider som 
ikke er til gavn for brugeren tilbageføres og den evindelige reduktion af bøger stoppes.  

Der afsættes midler, så der kan indgås samarbejde mellem idrætsklubberne på Christianshavn og 
forsvaret om benyttelse af idrætshallen på Nyholm, da Forsvaret jo ikke fraflytter Nyholm før 2023 
eller 2025 og derfor er det nok også færre og færre der benytter hallen. 

Herudover ønskes det, at der afsættes beløb til vedligeholdelse af HAL C, dels til renovering af 
omklædningsrum, dels til almindelig vedligeholdelse.  

Ad. 6. Meddelelser. Ingen 

Ad. 7. Kommende mødedatoer:  

 Mandag den 17.1. - 2022 kl. 17:00 

 Mandag den 14.2. – 2022 kl. 17:00 

 (Mandag den 21.3. – 2022 kl. 17:00) med forbehold, da det nye Lokaludvalg tiltræder 

Ad. 8. Eventuelt. Intet  

For referat:  Sven Erik 


