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Det første fysiske møde i forretningsudvalget efter nedlukningen af landet. Det blev af-
holdt i juni i teltet på EnergiCenter Voldparken med afstand og håndsprit.

Der skulle have været afholdt Sundhedsnetværksmøde i marts, som blev aflyst pga. coro-

na-udbruddet. I stedet blev der afholdt et digitalt Sundhedsnetværksmøde i november.
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Om Brønshøj-Husum 
Lokaludvalgs puljemidler

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i 
2020 fået udlagt 1.621.679 kr. af 
Københavns Borgerrepræsentation til 
selvstændig varetagelse. 

Puljemidlerne bruges til at understøt-
te lokale netværksdannende, bydels-
rettede og dialogskabende projekter. 

En del af de udlagte puljemidler bru-
ges til at støtte projekter, som lokale 

Pulje A: Bydelspuljen til netværksskabende aktivi-
teter (borgernes projekter)
Pulje til netværksskabende aktiviteter, der kan søges af eksterne (lokale 
foreninger, borgere og andre aktører kan søge Bydelspuljen, og lokalud-
valget har vedtaget en række kriterier, som støtten uddeles efter).

Pulje B: Lokaludvalgets egne borgerrettede og net-
værksskabende projekter 
Pulje til borgerrettede og netværksskabende aktiviteter og projekter 
igangsat og udført af Brønshøj-Husum Lokaludvalg – evt. i samarbejde 
med eksterne (egne projekter som fx borgermøder, dialogarrangemen-
ter og events).

Pulje C: Intern pulje
Intern pulje til kommunikation af lokaludvalgets arbejde.

Sådan er puljemidlerne opdelt

Om Brønshøj-Husum Lokaludvalgs 
puljemidler

borgere, foreninger og institutioner 
igangsætter, og en del af midlerne 
bruges til aktiviteter, som lokaludval-
get selv sætter i værk.

Hvert år beslutter lokaludvalget en 
budgetfordeling af puljemidlerne i 
henholdsvis Pulje A, B og C.

2020 har været præget af corona-pandemien

Corona-pandemien har sat sit præg 
på Brønshøj-Husum Lokaludvalgs ar-
bejde i løbet af 2020.

Pandemien har medført en række re-
striktioner mod at samles, og det har 
betydet, at flere bydelspuljeprojekter 
og mange af lokaludvalgets egne pro-
jekter ikke kunne gennemføres som 
planlagt eller helt måtte aflyses.

Ved aflysninger er de bevilgede mid-
ler ført tilbage til puljen. Enkelte pro-
jekter har haft udgifter, selvom de blev 
aflyst – det skyldes fx afbestillingsge-
byrer eller allerede betalte udgifter.

Lokaludvalget har dog fundet nye veje 
til at fortsætte det lokalpolitiske arbej-
de, selvom det ikke har været muligt at 
mødes fysisk. 

De har holdt digitale møder – både 
lokaludvalgsmøder og fagudvalgs-
møder – og i efteråret 2020 afholdt 
lokaludvalget tre digitale møder for 
bydelens borgere om henholdsvis 
Bystævneparken, trafiksikkerhed og 
om lokaludvalgets vision for Brønshøj 
Torv og Brønshøj Gammel skole som 
nyt kulturhus.
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Om Brønshøj-Husum 
Lokaludvalgs puljemidler

Samlet overblik over bevilgede puljemidler Samlet forbrugte puljemidler 2020 fordelt på fagudvalg
(Pulje A, B & C)

Fordeling mellem budgetteret og forbrugte puljemidler

* Pulje A og moms

 Budget 2020 Regnskab 2020
Pulje A * 858.000 kr. 630.279 kr.

Pulje B 591.529 kr. 282.295 kr.

Pulje C 172.150 kr. 167.192 kr.

I alt 1.621.679 kr. 1.079.766 kr.

Restbeløb 2020 i alt 541.913 kr.

638.436 kr.

630.279 kr.

8.156 kr.

Afløftning af moms i Pulje A

Pulje A – reelt udbetalt beløb efter afløftning af  moms

Pulje A – forbrugt beløb inkl. moms

Afløftet moms, der er gået tilbage i Pulje A løbende

KULTUR

429.500 kr. 

40%

BØRN, UNGE, 

FRITID OG IDRÆT

101.994 kr. 

9%

BYUDVIKLING

74.997 kr. 

7%

SOCIAL OG 

SUNDHED

75.417 kr. 

7%

MILJØ

16.100 kr. 

2%

HELE 

LOKALUDVALGET, 

KOMMUNIKATION OG 

ANDET

381.758 kr. 

35%

KULTUR

BØRN, UNGE, FRITID OG

IDRÆT

BYUDVIKLING

SOCIAL OG SUNDHED

MILJØ

HELE LOKALUDVALGET,

KOMMUNIKATION OG

ANDET

Forklaring af statistikinddeling 

Det høje restbeløb for 2020 skyldes 
corona-pandemien, som har medført, 
at flere bydelspuljeprojekter og man-
ge af lokaludvalgets egne projekter 

ikke kunne gennemføres som planlagt 
eller helt måtte aflyses. Lokaludvalgets 
forbrug har dermed ikke været så højt i 
2020, som det ellers var planlagt. 

Når midler fra Pulje A udbetales til 
puljeansøgere, kan lokaludvalget afløf-
te momsen i nogle tilfælde. Den afløf-
tede moms er løbende gået tilbage til 
lokaludvalgets Pulje A, som de enkelte 
udbetalinger er sket. 

Der optræder dermed to forskellige 
beløb for Pulje A – henholdsvis det 
forbrugte beløb inkl. moms og det 
reelt udbetalte beløb – se tabel:

Statistikken er lavet på baggrund af 
hvilket fagudvalg, der har behandlet 
henholdsvis puljeansøgninger fra Pul-
je A og lokaludvalgets egne projekter 
fra Pulje B. 

Hvis en puljeansøgning har været be-
handlet i flere fagudvalg, er den fordelt 
ud på på disse fagudvalg. 

Lokaludvalgets egne projekter er 
fordelt ud på det fagudvalg, der har 
igangsat projektet. De projekter, der 
ikke starter i ét fagudvalg men som går 
på tværs, er i kategorien ”Hele lokalud-
valget, kommunikation og andet” 
– det gælder fx 2700Kulturdag og 
borgermøde om trafiksikkerhed. 
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Pulje A 
– Regnskab

Pulje A – Regnskab

Pulje A: Bydelspuljen (borgernes 
projekter)

Nr. Projektnavn Ansøgt beløb Bevilget beløb
Forbrugt 

(inkl. moms)

1

»Queens« – teater i 

Tingbjerg 

Bibliotek\Kulturhus 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr.

2
BRØNSHØJS bittelille 

BØRNETEATER-FESTIVAL 4.000 kr. 4.000 kr. 3.340 kr.

3 Fastelavn på Brønshøj Torv 15.300 kr. 15.300 kr. 11.324 kr.

4

Fastelavnsfest med 

tøndeslagning i Husum 

Bypark 8.800 kr. 8.800 kr. 4.824 kr.

5
Garderobeskabet og landet 

på den anden side 20.000 kr. 20.000 kr. 0 kr.

6 Røgfri boligområder 18.000 kr. 6.000 kr. 0 kr.

7 Tingbjerg EM Challenge 18.000 kr. 18.000 kr. 0 kr.

8
Puppet Junior Festival 

2020 30.000 kr. 30.000 kr. 30.000 kr.

9
En Thomas Dambo trold i 

Brønshøj/Husum 50.000 kr. 50.000 kr. 0 kr.

10

Hønsehus med tilhørende 

redskabs/foderskur til 

Fælleshaven 9.000 kr. 9.000 kr. 8.321 kr.

11 Carlstad i nye klæder 25.000 kr. 25.000 kr. 0 kr.

12
Brønshøj Sommer Jazz 

2020 60.000 kr. 60.000 kr. 60.000 kr.

13
100 opera-øjeblikke til 

København 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr.

14

Danmarks Internationale 

Gadeteaterfestival til 

Brønshøj-Husum, 

Bispebjerg og Nørrebro 50.000 kr. 30.000 kr. 0 kr.

15
Sommerjazz i Pilegårdens 

Have 19.500 kr. 19.500 kr. 0 kr.

16 Tingbjerg Challenge 2020 48.200 kr. 33.200 kr. 0 kr.

Pulje A: Bydelspuljen

17
En sommerdag på Bellahøj 

2020 95.000 kr. 75.000 kr. 75.000 kr.

18
Brønshøj Sangskriver 

Festival 26.501 kr. 16.000 kr. 15.229 kr.

19 Lektiecafé i Bellahøjhusene 18.039 kr. 18.039 kr. 16.594 kr.

20 Ældredagen 2020 20.650 kr. 20.650 kr. 0 kr.

21 Æbledag Brønshøj Torv 59.900 kr. 18.900 kr. 0 kr.

22 Gelé Royal 35.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr.

23 Kunstprojekt Bellahøj 22.625 kr. 22.625 kr. 22.625 kr.

24 Halloween i Brønshøj 29.000 kr. 25.000 kr. 0 kr.

25
Indkøb af håndsprit og 

vådservietter 1.560 kr. 1.560 kr. 1.560 kr.

26
Street Soccer & Panna i 

2700 15.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr.

27
Tingbjerg spiser sammen 

2020 35.000 kr. 35.000 kr. 35.000 kr.

28 Grønne Generationsmøder 43.000 kr. 28.000 kr. 22.152 kr.

29

Suppe og håndarbejde i 

Tingbjerg 

Bibliotek\Kulturhus 6.000 kr. 6.000 kr. 0 kr.

30

Netværksskabende 

arrangementer for foråret 

2020 22.950 kr. 12.000 kr. 12.000 kr.

31 2 jazzkoncerter 15.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr.

32
Fællessang i Brønshøj 

Sognehus 10.000 kr. 10.000 kr. 0 kr.

33 Julebazar i Brønshøj 10.650 kr. 10.650 kr. 0 kr.

34 Juletræet i HUSUM 2020 40.200 kr. 40.200 kr. 40.175 kr.

35
Juletræ på Brønshøj Torv 

2020 62.000 kr. 49.000 kr. 39.250 kr.

36 Juleshow for hele familien 12.500 kr. 10.500 kr. 10.500 kr.

37 Lys på Vandtårnet 44.000 kr. 44.000 kr. 44.000 kr.

38 Lyskæder på Husum Torv 20.000 kr. 20.000 kr. 15.542 kr.

39
Velsignet Ungdom - 

Udgivelse af digtsamling 2.800 kr. 2.800 kr. 0 kr.

40

Netværksskabende 

koncertrække i Kulturhuset 

Pilegården 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr.

41

Tingbjerg Fiskeklub (Fisk 

For Alle) – En social 

fiskeklub 49.000 kr. 10.500 kr. 10.000 kr.

42 Futsal-stævne i juleferien 37.000 kr. 25.000 kr. 21.000 kr.

Pulje A (inkl. moms) i alt 1.199.175 kr. 970.224 kr. 638.436 kr.

Gennemsnit pr. ansøgning 26.069 kr. 21.092 kr. 13.879 kr.
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Pulje A 
– Afrapporteringer

1. »Queens« – teater i Ting-
bjerg Bibliotek\Kulturhus

Teater danskdansk har opført forestil-
lingen ”Queens” i Tingbjerg Bibliotek\
Kulturhus den 11. og 12. februar 2020. 
De to visninger af forestillingen har 
været gratis, og ansøger har uddelt 
fribilletter gennem lokale ungenet-
værk og -grupper. Grundet logistiske 
problemer med bl.a. dobbeltbooking 
af salen i Tingbjerg Bibliotek\Kultur-
hus blev ansøger nødt til at ændre i 
det øvrige program for visningerne 
af forestillingen. Derfor blev de reste-
rende fem visninger af ”Queens” med 
entreindtægt (den 6.-10. februar) an-
nulleret, og i stedet opsatte ansøger to 
gratis visninger af forestillingen ”Ikke 
uden min mor” den 18. og 19. januar 
2020. Alle fire visninger var velbesøg-
te, dog har ansøger erfaret, at der ved 
uddeling af fribilletter med fordel kan 
uddeles mange billetter, da det ikke 
er alle, der dukker op. 168 personer 
deltog i arrangementerne. Til visnin-
gerne af ”Ikke uden min mor” var det 
primært et modent publikum – både 
mænd og kvinder på tværs af kulturer 
– og til visningerne af ”Queens” bestod 
publikum af mange unge kvinder med 
minoritetsbaggrund. Projektet har fået 
udbetalt 20.000 kr.

 

2. BRØNSHØJS bittelille 
BØRNETEATER-FESTIVAL 

Brønshøj Bibliotek og Kulturhuset Pile-
gården har den 14.-16. februar 2020 
afholdt en børneteaterfestival på bibli-
oteket og i kulturhuset. Forestillinger-

ne var dramatiseringer af børnebøger-
ne om ”Alfons Åberg” og ”Mis med de 
blå øjne” Der blev spillet en forestilling 
på biblioteket og fire forestillinger i 
Pilegården. Deltagerne var børn i alde-
ren 3-10 år og deres voksne. I alt del-
tog 365 børn og voksne – både børne-
familier og også fra et par fritidshjem, 
som blev inviteret, da forestillingen på 
biblioteket ikke blev udsolgt. De fire 
forestillinger i Pilegården blev udsolgt 
og publikum kom både fra bydelen og 
resten af Storkøbenhavn. Projektet har 
fået udbetalt 3.340 kr. 

3. Fastelavn på Brønshøj Torv 

Spejdergruppen Bellahøj 21st Barking 
har afholdt fastelavnsfest på Brønshøj 
Torv lørdag den 22. februar 2020 fra 
kl. 12-14 for bydelens børn og deres 
familier. Der var tøndeslagning i fem 
alderskategorier (fire tønder til børn 
og én til voksne), uddeling af gratis 
fastelavnsboller og kakao samt præ-
mier til kattekonger og -dronninger. 
Omkring 150 personer deltog i arran-
gementet – primært børnefamilier – 
hvilket var lidt færre end sidste år, men 
vejret var også vådt og blæsende. Igen 
i år har ansøger arbejdet sammen 
med en række lokale forretninger, der 
har sponsoreret præmier samt rabat-
ter på fastelavnsboller og annoncering 
(Brønshøj-Husum Avis, Kirstens Kon-
ditori, Brønshøj Bistro, Kongebørn, 
Cafe Staalvand og Jonas Pizzaria). 
Projektet har fået udbetalt 11.324 kr. i 
støtte.

Pulje A – Afrapporteringer fra bevilgede 
projekter (numre refererer til regnskabet)

4. Fastelavnsfest med tøn-
deslagning i Husum Bypark

Husum Byparks Venner har afholdt 
fastelavnsfest for børnefamilier i Hu-
sum Bypark søndag den 23. februar 
2020 fra kl. 12.30. Der var tøndeslag-
ning for fire aldersgrupper (0-5 år, 
6-8 år, 9-11 år og 12-13 år), uddeling 
af gratis fastelavnsboller, kakaomælk 
og kaffe samt kåring af kattedronning, 
kattekonge og bedste udklædninger i 
de fire aldersgrupper. Igen i år spon-
sorerede Føtex i Husum fastelavnsbol-
ler, drikkevarer og tre fastelavnstønder. 
Der var omkring 80-90 børn med 
deres familier, og ansøger vurderer, at 
der ca. var 150-170 deltagere til ar-
rangementet både fra parcelhuskvar-
tererne og de sociale boligområder. 
Projektet har fået udbetalt 4.824 kr. i 
støtte. 

5. Garderobeskabet og 
landet på den anden side

Kulturhuset Pilegården fik støtte til, at 
kulturhusets børneteaterskole kunne 
spille otte opførelser af deres fore-
stilling ”Garderobeskabet og landet 
på den anden side” i perioden den 
20.-24. april 2020 på den lille scene 
i Folketeateret beliggende i Grøndal 
Multicenter. Projektet blev aflyst pga. 
corona-pandemien, og 20.000 kr. blev 
ført tilbage i Bydelspuljen. 

6. Røgfri boligområder

En lokal kolonihaveejer fik støtte til at 
afholde to foredrag om luftforurening 
på generalforsamlingerne i en grund-
ejer- og i en haveforening. Projektet 
blev aflyst på grund af sygdom, og 
6.000 kr. blev ført tilbage i Bydelspul-
jen.

7. Tingbjerg EM Challenge

Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus fik 
bevilget 18.000 kr. til at afholde ”Ting-
bjerg EM Challenge” den 13. juni 
2020 i forbindelse med, at Tingbjerg 
Ground skulle bruges som trænings-
facilitet under sommerens EM 2020 
i fodbold. ”Tingbjerg EM Challen-
ge” var udformet som en særudgave 
af sportsbegivenheden ”Tingbjerg 
Challenge” med fodboldturnering og 
andre fodboldaktiviteter, boder, kon-
kurrencer samt visning af Danmarks 
første EM-kamp. Da EM 2020 blev 
udskudt til 2021 grundet corona-ud-
bruddet, har ansøger ligeledes ud-
skudt deres aktivitet til 2021, og de gav 
derfor afkald på støtten. 

8. Puppet Junior Festival 
2020

Kulturhuset Pilegården har i samar-
bejde med Sokkelundlille, Nørrebro 
Bibliotek, Børnekulturhus Amar af-
holdt en tredages dukketeaterfestival 
for børn og børnefamilier i fire byde-
le – Nørrebro, Bispebjerg, Amager 
og Brønshøj-Husum – i juni 2020. 
Grundet corona-pandemien ændrede 
projektet form fra en åben, udendørs 
festival til at deltagelse krævede tilmel-
ding i form af gratis billetter. Desuden 
blev de planlagte forestillinger med 
udenlandske teatertrupper erstattet af 
ekstra forestillinger med danske teatre. 
I Brønshøj-Husum blev der opført i alt 
seks forestillinger med tre forskellige 
dukketeatre samt fem workshops. Før 
corona havde ansøger forventet 500-
1.000 deltagere i Brønshøj-Husum. For 
at overholde corona-retningslinjerne 
var der kun plads til 30 deltagere pr. 
forestilling, og alle forestillinger var 
udsolgte. Til de fire åbne workshops 
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Pulje A 
– Afrapporteringer

var der plads til 12 børn pr. workshop, 
og alle pladser var ikke taget, men der 
deltog i alt 36. Der blev også afholdt 
en workshop i en lokal børnehave op 
til festivalen, og dette blev gennem-
ført som planlagt med 20 børn. Så alt 
i alt har projektet nået 236 børn fra 
Brønshøj-Husum i løbet af hele peri-
oden. Ansøger beskriver, at projektet 
ikke blev, hvad de havde håbet, men at 
de er glade for, at de gennemførte på 
trods af corona, for projektet vakte stor 
glæde i en ellers kultur-fattig periode. 
Ansøger forventer at fortsætte sam-
arbejdet med de andre kulturhuse og 
afholde festivalen igen i 2022. Projek-
tet har fået udbetalt 30.000 kr. 

9. En Thomas Dambo trold i 
Brønshøj/Husum

Den lokale forening, Rollespilsfabrik-
ken, fik støtte til et samarbejde med 
kunstneren Thomas Dambo og Kø-
benhavns Kommunes Socialforvalt-
ning til at opføre en stor troldeskulp-
tur i træ i bydelen, evt. ved Utterslev 
Mose. Skulpturen skulle opføres i 
løbet af sommeren og stå færdig den 
15. september 2020. Projektet blev af-
lyst, bl.a. på grund af problemer med 
finansieringen, og fordi det ikke var 
muligt at finde en egnet placering og 
få tilladelsen til opførsel inden udgan-
gen af 2020. Derfor blev 50.000 kr. 
ført tilbage i Bydelspuljen.

10. Hønsehus med tilhørende 
redskabs/foderskur til 
Fælleshaven

Fælleshaven i Tingbjerg har fået støtte 
til at opføre et hønsehus samt et red-
skabs- og foderskur i Fælleshaven i 
sommeren 2020. Huset er bygget af 

unge fritidsjobbere fra Socialforvalt-
ningens projekt Ny Start. Der er ind-
købt ti høns og etableret et hønselaug 
på ti medlemmer, der passer hønsene. 
De er udvalgt blandt flere interesse-
rede, så de så vidt som muligt repræ-
senterer beboersammensætningen i 
Tingbjerg. Mange af medlemmerne 
tager deres børn og børnebørn med 
hen for at fodre hønsene. Der har der-
udover været en del efterspørgsel, fra 
andre beboere i Tingbjerg, om at blive 
en del af hønselauget, hvilket ansø-
ger tager som et positivt tegn. Andre 
familier fra Tingbjerg har også besøgt 
hønsehuset i Fælleshaven, hvilket vil 
sige, at flere beboere har fået et til-
knytningsforhold til Fælleshaven og 
til de andre brugere af Fælleshaven. 
Projektet har fået udbetalt 8.321 kr. i 
støtte.

11. Carlstad i nye klæder

Kultur N fik støtte til at modernisere 
Carlstadsudstillingen i Rytterskolen, 
for at åbne den op for flere besøgende 
og gøre den mere tilgængelig for en 
bredere offentlighed. Projektet rum-
mede tre faser: 1) Indsamling af data-
materiale gennem interviews, 2) isce-
nesættelse af fortællingen med et nyt 
formidlingsforløb med lys og lyd, samt 
3) en tilstandsvurdering af genstande-
ne til eventuel fremtidig konservering. 
Den 20. august 2020 tog lokaludval-
get stilling til et ønske fra ansøger om 
at ændre projektet, så støtten dels blev 
brugt på honorar i forbindelse med in-
terview af den oprindelige udstillings 
skaber og dels på honorar i forbin-
delse med at skrive ansøgning til tre 
større fonde med henblik på, at fonde-
ne skulle finansiere det fulde projekt. 
Lokaludvalget gav ansøger afslag på 
denne ændring og anmodede om en 

ny og samlet ansøgning til projektet, 
da projektet havde ændret væsentligt 
karakter. Derfor blev de 25.000 kr. ført 
tilbage i Bydelspuljen.

12. Brønshøj Sommer Jazz 

Foreningen JAZZiVÆRK har afholdt 
festivalen Brønshøj Sommer Jazz for 
andet år. I år var festivalen udfordret 
af corona-pandemien og fik godkendt 
en række ændringer i forhold til den 
oprindelige projektbeskrivelse, bl.a. 
at festivalen flyttede fra Brønshøj Torv, 
og at der blev tage entré til nogle af 
koncerterne. Festivalen blev afholdt 
den 13.-15. august 2020 i Kulturhuset 
Pilegårdens gård. Foreningen vur-
derer, at cirka 1500 personer har haft 
glæde af koncerterne. Der blev afholdt 
gratis koncerter for børn og en koncert 
for unge, som var besøgt af ca. 200 
personer fra hele København. Til de 
seks entré-belagte koncerter kom der 
ca. 1000 mennesker + 40 frivillige. De 
ændrede rammer for festivalen har 
gjort, at foreningen har fået et tættere 
samarbejde med Pilegården. Forenin-
gen planlægger at afholde festivalen 
igen i 2021, forhåbentligt på plænen 
ved Brønshøj Torv, og ellers i en mere 
corona-sikker version. Projektet har 
fået udbetalt 60.000 kr. i støtte.

13. 100 opera-øjeblikke til 
København

Copenhagen Opera Festival har fået 
støtte til at afholde en særlig coro-
na-venlig udgave af festivalen den 22.-
26. august 2020. Projektet blev gen-
nemført som planlagt over fem dage 
med 100 korte opera-øjeblikke over 
hele København og Frederiksberg, 
heraf fem i Brønshøj-Husum. De ste-
der, der blev optrådt, var en blanding 

af indkomne ansøgninger fra borge-
re og steder, som festivalen valgte. I 
Brønshøj-Husum besøgte festivalen 
plejehjem, boligforeninger og offentli-
ge pladser og nåede dermed både æl-
dre og børnefamilier. Festivalen sam-
arbejdede med Poppelbo Plejehjem, 
FSB Bellahøj Nord og Grundejerfor-
eningen Veksøvej. Samlet nåede festi-
valen over 6.000 tilskuere. Pga. for-
samlingsforbuddet har festivalen ikke 
annonceret de konkrete optrædener, 
men kun markedsført initiativet gene-
relt. De lokale samarbejdspartnere har 
stået for at gøre opmærksom på den 
specifikke optræden og dermed sikret, 
at nabolaget og borgerne i nærom-
rådet havde mulighed for at deltage. 
Festivalen har desuden opnået omtale 
i Brønshøj-Husum Avis. Projektet har 
fået udbetalt 20.000 kr. 

14. Danmarks Internationale 
Gadeteaterfestival til 
Brønshøj-Husum, Bispebjerg 
og Nørrebro

Teatergruppen Batida fik støtte til 
at afholde Danmarks Internationale 
Gadefestival i Brønshøj-Husum, i Bi-
spebjerg og på Nørrebro. Under festi-
valen den 17.-23. august 2020 skulle 
opføres 15-20 gadeteaterforestillinger 
i offentlige byrum, parker og pladser, 
fordelt mellem de tre bydele. I Brøns-
høj-Husum ønskede ansøger at opfø-
re forestillinger i Husumparken, ved 
Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, ved 
Bellahøjhusene og på Brønshøj Torv. 
Projektet blev aflyst pga. corona-pan-
demien, og 30.000 kr. blev ført tilbage 
i Bydelspuljen.
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15. Sommerjazz i Pilegårdens 
Have

Brønshøj Jazzpetanque-klub fik bevil-
get 19.500 kr. til at afholde tre uden-
dørs jazzkoncerter i Pilegårdens have i 
henholdsvis maj, juni og august 2020. 
Ansøger meddelte, at en privat spon-
sor havde bevilget et beløb til klub-
ben, og at de dermed selv var i stand 
til at finansiere koncerterne i år. De gav 
derfor afkald på støtten.

16. Tingbjerg Challenge 2020

Den Boligsociale Helhedsplan i Ting-
bjerg og Utterslevhuse fik støtte til at 
afholde Tingbjerg Challenge lørdag 
den 29. august 2020 på parkerings-
pladsen Ruten 16-20 i Tingbjerg samt 
på det grønne areal ved volden. Arran-
gementet, som skulle afholdes for sy-
vende år i træk, er en byfest med fokus 
på aktiviteter og bevægelse med bl.a.  
motionsløb, fodboldturnering, pan-
nabane, banko, sæbekasseløb, musik-
bingo, hoppeborg, rulleskøjtebane, 
fællesspisning samt andre forenings-
aktiviteter. Arrangementet blev aflyst 
pga. corona-pandemien, og 33.200 kr. 
blev ført tilbage i Bydelspuljen.

17. En sommerdag på Bellahøj 
2020

Musikforeningen, En sommerdag 
på Bellahøj, valgte grundet coro-
na-udbruddet at aflyse årets festival 
på Bellahøj Friluftsscene, der skulle 
have været afholdt i weekenden den 
29.-30. august 2020. Af regnskabet, 
der er godkendt af lokaludvalgsse-
kretariatet og Økonomiforvaltningens 
jurister, fremgår det, at projektet før 
aflysning havde haft udgifter til bl.a. 
projektledelse og PR. Desuden var der 

kontrakter med musikere, som ansø-
ger var forpligtet til at honorere, trods 
aflysningen. Projektet har fået udbetalt 
75.000 kr. 

18. Brønshøj Sangskriver 
Festival

Erik Stig Andersen har afholdt en en-
dagsfestival, der er tilegnet den lokale 
sangskrivning i Kulturhuset Pilegår-
den. Festivalen blev flyttet fra den 27. 
marts til den 12. september 2020 på 
grund af corona-pandemien. Der var 
91 deltagere til de fem koncerter. Des-
uden har projektet skabt en platform, 
hvor lokale sangskrivere – halv- og 
helprofessionelle – kan sparre med 
hinanden og få et publikum med de-
res musik. Projektet har fået udbetalt 
15.229 kr. i støtte.

19. Lektiecafé i Bellahøjhusene

Sammen om Bellahøj har fået støtte 
til at opstarte en lektiecafé i Bellahøj-
husene. Projektperioden løb fra den 
22. september til 17. december 2020, 
og lektiecaféen fortsætter i 2021. Lek-
tiecaféen bliver drevet og koordineret 
af to frivillige beboere. Projektet er 
gennemført med mindre ændringer 
på grund af corona-restriktioner. Bl.a. 
måtte et julearrangement for de fri-
villige lektiehjælpere aflyses. De to 
frivillige koordinatorer har fået flere 
henvendelser fra forældre, som roser 
lektiecaféen, da de kan mærke, at bør-
nene udvikler sig fagligt og får mere 
mod på skolegang. Der er også kom-
met en melding fra den nærliggende 
skole, at de kan mærke, at lektiecaféen 
gør børnene fagligt stærkere. Før en 
stramning af corona-restriktioner-
ne i november var der ca. 25 børn 
pr. gang fordelt jævnt over tre timer. 

Efter stramningen var der ca. 15 børn 
pr. gang fordelt jævnt over tre timer. 
Fem-seks voksne har også modtaget 
lektiehjælp og sproghjælp til hver 
lektiecafé. Projektet har fået udbetalt 
18.039 kr.

20. Ældredagen 2020

En arbejdsgruppe med repræsen-
tanter fra bl.a. Sundheds- og Om-
sorgsforvaltningen, Brønshøj-Husum 
Lokaludvalg, Vanløse Lokaludvalg og § 
79-klubberne i begge bydele fik støt-
te til at afholde den årlige ældredag 
for Brønshøj-Husum-Vanløse. Ældre-
dagen skulle afholdes den 1. oktober 
2020 i Kulturstationen i Vanløse. På 
dagen ville lokale aktører fra Brøns-
høj-Husum og Vanløse bemande ca. 
45 stande med information for ældre 
om fx motion, sundhed og kost. Her-
udover ville der være underholdning 
med jazzmusik og foredrag. Ældre-
dagen blev aflyst pga. corona-pande-
mien, og 20.650 kr. blev ført tilbage i 
Bydelspuljen.

21.  Æbledag Brønshøj Torv

Brønshøj Mostelaug fik støtte til at af-
holde Æbledag lørdag den 3. oktober 
2020 på Brønshøj Torv med aktiviteter 
om æbler og æblemost, bl.a. most af 
egne æbler, workshops om æbler og 
sorter. Derudover skulle der være bål-
mad, smagsprøver, musik m.m. Arran-
gementet blev aflyst pga. corona-pan-
demien, og 18.900 kr. blev ført tilbage 
i Bydelspuljen.

22. Gelé Royal

Brønshøj Vandtårn, Kulturhuset Pi-
legården har fået støtte til en perfor-
mativ udstilling i Brønshøj Vandtårn i 

perioden den 9. oktober til 29. novem-
ber 2020. Vandtårnet blev omdannet 
til en lysende gul bikube med bier-
nes safter dryppende ned fra ristene i 
loftet, 5 meter høje videoprojektioner, 
et gigantisk strengeinstrument og en 
duftende overdimensioneret støv-
drager. Ved ankomsten fik publikum 
udleveret en “velkomstgave” i form 
af et honningbolche og et lille digt 
af kunstneren, der satte oplevelsen i 
gang. Herfra kunne publikum følge 
de okkergule duftspor igennem tårnet 
ind til udstillingen.  Som supplement 
til udstillingen blev der afholdt tre 
koncerter. (Pga. forsamlingsforbud-
det og det tilladte deltagerantal pga. 
corona-restriktioner blev der tilføjet 
yderligere en koncert til de to planlag-
te). Til hver af de tre koncerter var der 
50 publikummer. I hele udstillingspe-
rioden har besøgsmålerne målt 1539 
gæster.  Kunstneren forsøgte at få 
kontakt til områdets skoler i håb om at 
kunne invitere til workshops og omvis-
ning i udstillingen, men pga. corona 
lykkedes det desværre ikke at få aftaler 
på plads. Projektet har fået udbetalt 
20.000 kr.

23. Kunstprojekt Bellahøj 

Socialforvaltningens projekt Ny Start 
har fået støtte til et installations-
kunst-projekt kaldet “Blik for Bellahøj” 
for unge på Bellahøj, hvor otte lokale 
unge sammen med den professio-
nelle kunstner, Eva Koch, har filmet 
video-selvportrætter. Med i projektet 
var også 28 studerende fra Køben-
havns Universitet Amager. Projektet 
fandt sted fra den 23. september til 
17. december 2020. Da ansøger endte 
med at købe videoudstyr i stedet for 
at leje det, kan projektet gentages i 
fremtiden. Ansøger beskriver, hvor-
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dan projektet for beboere i Brønshøj 
og især Bellahøj har givet anledning 
til samtale på tværs af etnicitet, alder 
og køn. Videoerne af de unge har kørt 
hver aften/nat i vinduet på Ny Starts 
kontor, og ansøger har fået et utal af 
positive tilbagemeldinger fra både 
børn, forældre, ældre og andre unge. 
Desuden har det givet beboerne et 
ændret og mere positivt syn på de 
unge mennesker, der tidligere blev set 
som utryghedsskabende. Projektet har 
fået udbetalt 22.625 kr.

24. Halloween i Brønshøj

Kulturhuset Pilegården fik støtte til at 
afholde halloween i haven bag Pile-
gården den 23. oktober 2020. Der var 
planlagt en række aktiviteter: gyser-
rute, kamparena, livemusik, ansigts-
malere, historiefortælling og show, 
mulighed for at skære græskar, lanter-
ne-workshop, snobrød, keramikworks-
hop, salg af mad og drikke samt lys, 
lyd og oppyntning i hele haven. Arran-
gementet havde lokale foreninger m.fl. 
med som samarbejdspartnere. Arran-
gementet blev aflyst pga. corona-pan-
demien, og 25.000 kr. blev ført tilbage 
i Bydelspuljen.

25. Indkøb af håndsprit og 
vådservietter

Foreningen Natteravnene i Brønshøj 
har fået støtte til at købe håndsprit, 
vinylhandsker og vådservietter med 
sprit, som foreningens frivillige kunne 
bruge på deres tryghedsskabende gå-
ture i Brønshøj-området. Materialerne 
er blevet brugt i november og decem-
ber og har bidraget til at corona-sikre 
foreningens arbejde. Projektet har fået 
udbetalt 1.560 kr.

26. Street Soccer & Panna i 
2700

Foreningen Streetsoccerkbh.dk har 
fået støtte til at opstarte faste træ-
ningsaktiviteter og afholde af to stæv-
ner med streetsoccer og panna på 
”rød bane”, en street-fodboldbane ved 
Tingbjerg Skole i november og jule-
ferien. Grundet corona-pandemien 
var antallet af deltagere og aktiviteter 
mindre end forventet, men projektet 
havde cirka 30 deltagende drenge i 
alderen 12-16 år. Projektet har fået ud-
betalt 15.000 kr.

27. Tingbjerg spiser sammen 
2020

Tingbjerg Pensionist Center har i 
samarbejde med Tingbjerg Kirke, 
Tingbjerg Skole, Haven, Kulturhuset, 
Beboercentrum, Kulturcafeen, Baba 
og Områdesekretariatet afholdt en 
række spisearrangementer rundt om-
kring i Tingbjerg i perioden den 2.-8. 
november 2020. Arrangementerne 
måtte udskydes fra foråret grundet 
corona-pandemien. Corona-pandemi-
en og forsamlingsforbuddet satte sit 
præg på arrangementerne og gjorde 
fx, at deltagerne til arrangementerne 
blev opdelt i mindre grupper. Mål-
gruppen blev også justeret, så arran-
gementerne primært henvendte sig til 
beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. 
Arrangementerne er nået ud til fami-
lier, seniorer, børn samt forskellige 
kulturer. Der har være 400-450 delta-
gere, hvilket er omkring halvdelen af det 
oprindeligt forventede deltagerantal. 
Deltagerne har tilkendegivet, at arrange-
menterne gav glæde og en fornemmel-
se af, at man trods alt godt kan leve – og 
ikke føle sig endnu mere isoleret. Projek-
tet har fået udbetalt 35.000 kr. i støtte.

28. Grønne 
Generationsmøder

FRAK fik støtte til at afholde sanketure, 
hvor FRAKs unge fritidsjobbere skul-
le samle urter og lave mad sammen 
med lokale borgere i alle aldre, med 
særligt fokus på ældre medborgere. 
Projektet blev ændret, da det på grund 
af corona-pandemien ikke var muligt 
at afholde større arrangementer og få 
ældre borgere til at deltage. I stedet 
har FRAK afholdt 2x2 dages Grøn-
ne Generationsmøder i weekender i 
november måned 2020, hvor i alt 9 
lokale unge fritidsjobbere har sanket 
spiselige planter i Bystævneparken og 
efterfølgende lavet småretter af vilde 
spiselige urter på pladsen ved Ruten 
i Tingbjerg samt Husum Torv, som de 
har delt ud til forbipasserende borge-
re. Under uddelingen af smagsprøver 
har fritidsjobberne videreformidlet 
deres nye viden om den lokale spise-
lige natur til lokale borgere. Derigen-
nem er der stadig skabt lokale gene-
rationsmøder – dog ikke ude i naturen 
som planlagt, men i stedet på offent-
lige pladser i Brønshøj-Husum. Grun-
det corona-pandemien var det ikke 
muligt at afholde et større afslutnings-
arrangement som fællesspisning, og 
bl.a. derfor blev det forventede delta-
gerantal på 90 ikke nået. I stedet har 
ca. 60-70 lokale borgere været forbi 
ansøgers pop-up arrangementer. 
Projektet har fået udbetalt 22.152 kr. i 
støtte.

29. Suppe og håndarbejde i 
Tingbjerg Bibliotek\
Kulturhus

Den lokale forening, Café Mors Var-
me Hænder, fik støtte til at afholde to 
håndarbejdsarrangementer med spis-

ning i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus 
den 10. november og den 8. decem-
ber 2020. Arrangementerne blev af-
lyst pga. corona-pandemien, og 6.000 
kr. blev ført tilbage i Bydelspuljen.

30. Netværksskabende 
arrangementer for foråret 
2020

Brønshøj-Husum Aktiv-Center har i 
samarbejde med Kulturhuset Pile-
gården og Café Pilen afholdt to arran-
gementer for borgere i alderen 60+. 
Arrangementerne var planlagt til af-
holdelse i foråret, men måtte udskydes 
på grund af corona-udbruddet. Den 5. 
november 2020 deltog 37 personer i 
et foredrag med Margaret Lindhardt 
fra Giro 413. Den 12. november deltog 
40 deltagere i en koncert med Køge 
All Stars. Arrangementerne har heller 
ikke haft den oprindelig forventede 
tilslutning og har været begrænset på 
grund af forsamlingsforbuddet, men 
har været godt modtaget blandt de 
deltagende, som var meget begej-
strede for at komme ud i fællesskabet 
trods corona-pandemien. Projektet 
har fået udbetalt 12.000 kr. i støtte.

31. 2 jazzkoncerter

Foreningen, Brønshøj Copenhagen 
Jazz Club, har i samarbejde med 
Kulturhuset Pilegården afholdt to 
jazzkoncerter i kulturhuset. Den 8. fe-
bruar 2020 afholdt foreningen en kon-
cert med Henning Munk & Plumperne 
med 74 deltagere inkl. bestyrelse og 
frivillige. Den planlagte koncert med 
Leon Falk Satchmo Tribute/Göteborg 
den 18. april blev aflyst grundet coro-
na-udbruddet. I stedet gjorde forenin-
gen brug af støtten til at afholde kon-
cert med Daimi & Louisiana Jazzband 
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den 26. september. Her deltog 52 
personer inkl. bestyrelse og frivillige. 
Projektet har fået udbetalt 15.000 kr. i 
støtte.

32. Fællessang i Brønshøj 
Sognehus

Brønshøj Kirke fik støtte til at afholde 
en fællessangs-weekend i forbindelse 
med det nationale projekt ALSANG 
2020’s markering af 75-året for Dan-
marks befrielse og af 100-året for Søn-
derjyllands genforening med Danmark. 
Arrangementet skulle afholdes i Brøns-
høj Sognehus fredag den 13. novem-
ber og lørdag den 14. november 2020, 
med fællessang fra Højskolesangbo-
gen, korsang, foredrag og musikalske 
indslag. Arrangementet blev aflyst pga. 
corona-pandemien, og 10.000 kr. blev 
ført tilbage i Bydelspuljen.

33. Julebazar i Brønshøj

Kulturhuset Pilegården fik støtte til 
at afholde julemarked, hvor børn og 
voksne kunne sælge hjemmelavede 
juleting. Desuden bød programmet 
på gratis workshops, skattejagt og mu-
sikalsk underholdning. Julebazaren 
skulle afholdes den 21. og 22. novem-
ber 2020 i Kulturhuset Pilegården, 
men blev aflyst pga. corona-pandemi-
en. 10.650 kr. blev ført tilbage i Bydel-
spuljen.

34. Juletræet i HUSUM 2020

Husum Juletræs Forening har fået 
støtte til at opsætte et juletræ i Hu-
sum Bypark. I år har træet stået uden 
at blive udsat for hærværk. Normalt 
afholder foreningen et arrangement i 
anledningen af, at træet tændes, men 

det var aflyst i år grundet corona-pan-
demien. Projektet har fået udbetalt 
40.200 kr.

35. Juletræ på Brønshøj Torv 
2020

Jes Haslund Bisgaard har fået støtte 
til at opsætte et juletræ på Brønshøj 
Torv. Normalt afholder ansøgeren et 
arrangement i anledningen af, at træet 
tændes, men det var aflyst i år grundet 
corona-pandemien. Projektet har fået 
udbetalt 39.250 kr.

36. Juleshow for hele familien

Kulturhuset Pilegården fik støtte til at 
afholde to koncerter med Palle Pirat 
Juleshow den 29. november 2020 i 
Kulturhuset Pilegården. Der var varm 
kakao, gløgg og æbleskiver og en 
chokoladekalender til hver af de delta-
gende børn. Arrangementerne er en 
erstatning for Pilegårdens traditionelle 
juletræsfest, som er aflyst på grund af 
corona-pandemien. Der var 98 del-
tagere i målgruppen børnefamilier 
og bedsteforældre. Projektet har fået 
udbetalt 10.500 kr.

37. Lys på Vandtårnet

Kulturhuset Pilegården har fået støtte 
til at få sat lyskæder på Brønshøj Vand-
tårn. Lyset blev tændt den 6. decem-
ber 2020 og har lyst tårnet op indtil 
starten af 2021. I år blev lyset tændt 
ved en ’digital lystænding’, hvor 500 
personer skulle besøge en ny hjem-
meside oprettet til formålet og trykke 
på e knap, ”tænd lys”, før lyset på tår-
net tændte. Mange var på allerede fra 
morgenstunden, så lyset blev tændt 
allerede efter 4 timer, og mange flere 

end de 500 besøgte siden. Projektet 
har fået udbetalt 44.000 kr.

38. Lyskæder på Husum Torv

Den lokale borger, Lis Søkvist, har fået 
støtte til at indkøbe lyskæder til træ-
erne ved Husum Torv i anledningen 
af julen. De omkringliggende butik-
ker har bidraget økonomisk. Grundet 
corona-pandemien kunne der ikke af-
holdes et arrangement i anledningen 
af tændingen af kæderne. Projektet 
har fået udbetalt 20.000 kr.

39. Velsignet Ungdom – 
Udgivelse af digtsamling

En lokal borger fik støtte til formidling 
af en digtsamling som 12 lokale unge 
i alderen 13-18 år har skrevet på skri-
veværksted på Husum Bibliotek. Skri-
veværkstedet har varet i 18 uger og er 
blevet til i samarbejde med nonprofi-
torganisationen, Ordskælv, med støtte 
fra lokaludvalget. Digtsamlingen skulle 
lanceres til en udgivelsesfest på Brøns-
høj Bibliotek den 4. december 2020, 
hvor ’Poesiens Bus’ besøger biblioteket. 
Arrangementet blev aflyst pga. coro-
na-pandemien, og 2.800 kr. blev ført 
tilbage i Bydelspuljen.

40. Netværksskabende 
koncertrække i Kulturhuset 
Pilegården

Foreningen, Music House Brønshøj, har 
i samarbejde med Kulturhuset Pilegår-
den afholdt en række koncerter i kultur-
huset for lokale borgere i målgruppen 
40 år og opefter. Music House nåede 
at gennemføre 10 koncerter inden 
nedlukningen af landet den 11. marts 
i forbindelse med corona-udbruddet. 

Desuden lykkedes det foreningen at 
gennemføre yderligere 10 koncerter i 
efteråret med meget begrænset tilsku-
erkapacitet. De mange udenlandske 
kunstnere måtte erstattes med danske 
kunstnere. 889 gæster besøgte de 20 
koncerter. Dette er et fald på 570 gæ-
ster i forhold til 2019. Dette skyldes 
nedlukningen og den begrænsede 
kapacitet efter genåbningen. Projektet 
har fået udbetalt 50.000 kr. i støtte.

41. Tingbjerg Fiskeklub (Fisk 
For Alle) – En social fiskeklub
Den Boligsociale Helhedsplan i Ting-
bjerg og Utterslevhuse har fået støtte 
til en fisketur og fisketegn i forbindelse 
med oprettelse af en social fiskeklub for 
og med en udsat beboergruppe i Ting-
bjerg. Lokaludvalget havde besluttet 
at yde støtte til én fisketur, under for-
udsætning af, at der blev afholdt flere 
ture, som helhedsplanen selv afholdt 
udgifterne til. Lokaludvalgets støtte 
blev anvendt til en fisketur til Helsingør 
den 21. juni 2020, som havde 32 delta-
gere. Derudover har ansøger afholdt to 
yderligere ture, hvilket er færre end de 
oprindeligt planlagte fem ture. Dette 
skyldes corona-pandemien. Projektet 
har fået udbetalt 10.000 kr.

42. Futsal-stævne i juleferien

Foreningen Street Society fik støtte til at 
afholde et futsal-stævne i Bellahøjhaller-
ne den 27., 28. og 30. december 2020. 
Stævnet blev aflyst på grund af coro-
na-pandemien. Foreningen havde ved 
tidspunktet for aflysningen allerede ind-
købt præmier, som det ikke var muligt 
at returnere. Præmierne vil i stedet blive 
brugt ved et tilsvarende stævne i 2021. 
Projektet har fået udbetalt 25.000 kr.
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Antal puljeansøgninger fordelt på kvarterer**
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Nr. Projektnavn Bevilget beløb
Forbrugt 

beløb

1 Drift af app'en "2700 Brønshøj" 3.600 kr. 3.600 kr.

2 Sundhedsnetværksmøde I 12.000 kr. 2.000 kr.

3 Naturbyens forårsfest 50.000 kr. 0 kr.

4 Brønshøj-Husum Walk 10.000 kr. 0 kr.

5 Vandtårnets 90-års fødselsdag 20.000 kr. 0 kr.

6 2700Kulturdag 2020 300.000 kr. 122.480 kr.

7 Aktiviteter i telt på 2700Kulturdag 15.000 kr. 0 kr.

8 Naturbyens aktivitetskalender I 14.000 kr. 13.063 kr.

9 Borgermøde om Kobbelvænget 9.000 kr. 4.484 kr.

10 Mosetræf 30.000 kr. 3.038 kr.

11 Suppleringsvalg 5.000 kr. 4.500 kr.

12 Informationsmøde om Bystævneparken 6.000 kr. 3.620 kr.

13 Grøn Netværksdag 5.000 kr. 0 kr.

14 Bydelspris 11.150 kr. 10.448 kr.

15 Sundhedsnetværksmøde II 12.000 kr. 0 kr.

16 Borgermøde om trafiksikkerhed 10.000 kr. 6.475 kr.

17 Helhedsplan for Brønshøj Torv 230.000 kr. 17.023 kr.

18 Jul i Vandtårnet 68.000 kr. 24.503 kr.

19 Naturbyens aktivitetskalender II 13.779 kr. 0 kr.

20 Ekstrabevilling til Bydelsguide 2021 60.850 kr. 59.475 kr.

21 Supplering af Brønshøj-Husum Borgerpanel 15.000 kr. 7.587 kr.

Pulje B i alt 900.379 kr. 282.295 kr.

22 Husstandsomdeling af Bydelsguide 2020 24.000 kr. 25.878 kr.

23 Fast klumme i Brønshøj-Husum Avis 70.000 kr. 70.825 kr.

24 Bydelsguide 2021 78.150 kr. 70.489 kr.

Pulje C i alt 172.150 kr. 167.192 kr.

Pulje B & C i alt 1.072.529 kr. 449.487 kr.

Pulje B & C samlet

Pulje B: Lokaludvalgets egne projekter 

Pulje C: Kommunikation

1. Drift af app’en ”2700 
Brønshøj”
I 2016 lancerede Brønshøj-Husum 
Lokaludvalg kulturarvs-app’en ’2700 
Brønshøj’. App’en viser et kort over 
bydelen med vandreruter og tilhøren-
de audiofortællinger om forskellige 
kvarterer og seværdigheder, og med 
sin telefon i hånden kan brugeren 
blive guidet rundt i bydelen og høre 
spændende historier. I 2018 blev 
app’en opdateret med bl.a. en Bjarne 
Reuter-rute, nye fotos og nye historier 
til flere af de eksisterende ruter. Med 
opdateringen er der en årlig driftsom-
kostning på 3.600 kr. til hosting.

2. Sundhedsnetværksmøde II

Den 26. marts havde lokaludvalget 
planlagt et netværksmøde på Husum 
Skole, hvor forskellige sundhedsinitia-
tiver i bydelen skulle have været præ-
senteret, og bevilget 12.000 kr. hertil. 
Mødet var planlagt som en opfølgning 
på det Sundhedsnetværksmøde, der 
blev afholdt i november 2019. Mødet 
blev desværre aflyst pga. corona-pan-
demien. Der blev brugt 2.000 kr. på 
kampagnevideoer, der blev lavet op til 
mødet, og 10.000 kr. blev ført tilbage 
til puljen.

3. Naturbyens forårsfest

Naturbyens forårsfest var planlagt til 
at blive gennemført lørdag den 2. maj.  
Det umiddelbare formål er at give 
områdets børn og deres forældre en 
oplevelsesrig dag. I et videre perspek-

tiv handler det om at sætte fokus på 
den rolle som dyrene kan have for net-
værksdannelse og aktivitetsfremme 
samt realiseringen af visionerne bag 
Naturbyen. Der skulle også have været 
plantesalg, madboder og workshops, 
hvor de deltagende kunne blive inspi-
reret til at dyrke, sanke og tilberede 
urter og grøntsager. Arrangementet 
blev aflyst pga. corona-pandemien, og 
50.000 kr. blev ført tilbage til puljen.

4. Brønshøj-Husum Walk

Brønshøj-Husum Walk er en årligt 
tilbagevendende begivenhed i maj 
måned, hvor seniorer og andre samles 
til en hyggelig gåtur rundt i Utterslev 
Mose med forskellige poster og med 
afslutning på Pilegården. Arrangemen-
tet blev aflyst pga. corona-pandemien, 
og 10.000 kr. blev ført tilbage til puljen.

5. Vandtårnets 90-års 
fødselsdag

I maj 1930 blev Brønshøj Vandtårn 
bygget, og lokaludvalget havde plan-
lagt at fejre tårnets 90-år fødselsdag 
lørdag den 22. maj 2020 med en kon-
cert i vandtårnet, hvor vokalensemblet 
DEKORUM skulle opføre Frank Martins 
messe for dobbeltkor sammen med 
et gæsteensemble. Arrangementet 
blev aflyst pga. corona-pandemien, og 
20.000 kr. blev ført tilbage til puljen.

6. 2700Kulturdag 2020

2700Kulturdag er en årligt tilbageven-

Pulje B og C – Afrapporteringer fra bevilgede 
egne projekter (numre refererer til regnskabet)



28  2928  29

Pulje B og C 
– Afrapporteringer

dende begivenhed, og var i år planlagt 
til at blive afholdt lørdag den 6. juni på 
Brønshøj Torv. Brønshøj-Husum Lokal-
udvalg har indgået en samarbejds- 
aftale med Kultur N om gennemførsel 
af 2700Kulturdag 2020, og Kultur N 
har stået for projektledelsen. Arrange-
mentet blev aflyst pga. corona-pande-
mien halvanden måned før afholdelse, 
og der har derfor været udgifter på 
122.480 kr. til arrangementet i forbin-
delse med projektledelse, afbestillings-
gebyr af telt samt dækning af rimeligt 
tab til musikere og optrædende. Der 
blev ført 177.520 kr. tilbage til puljen.

7. Aktiviteter i telt på 
2700Kulturdag

Lokaludvalget plejer at have forskellige 
aktiviteter i løbet af 2700Kulturdag for at 
sætte fokus på lokaludvalgets arbejde. 
Da 2700Kulturdag blev aflyst pga. coro-
na-pandemien, blev dette også aflyst, 
og 15.000 kr. blev ført tilbage til puljen. 

8. + 19. Naturbyens 
aktivitetskalender I + II

Siden 2017 har der i regi af Naturby-
en været afholdt 20-30 årlige mindre 
arrangementer. I 2020 blev arrange-
menterne i væsentligt omfang aflyst 
pga. corona-pandemien. Der har dog 
været afholdt to velbesøgte flager-
musture i juni og august og et par an-
nonceringsaktiviteter. Bl.a. en video i 
forbindelse med en affaldsindsamling 
i Utterslev Mose organiseret af Dansk 
Naturfredningsforening og Plastic 
Change og præmier hertil, samt en 
stor annonce i Brønshøj-Husum Avis 
for at få input til borgernes grønne ån-
dehuller. Der blev ført 16.723 kr. tilba-
ge til puljen.

9. Borgermøde om 
Kobbelvænget

I forbindelse med den offentlige hø-
ring af lokalplanen Kobbelvænget 
(tidligere Gadelandet III) afholdt 
lokaludvalget et borgermøde på Ener-
giCenter Voldparken den 25. august. 
På mødet præsenterede Teknik- og 
Miljøforvaltningen og bygherrer pro-
jektet, og der deltog 25 borgere. Efter-
følgende indsendte lokaludvalget et 
høringssvar bl.a. baseret på input fra 
mødet samt et referat af mødet. Der 
var udgifter til forplejning og annon-
cering i Brønshøj-Husum Avis, og der 
blev brugt 4.484 kr.

10. Mosetræf

Mosetræffet var planlagt til at blive 
afholdt søndag den 30. august på fire 
lokaliteter i Midt- og Østmosen. Pro-
jektledelse og finansiering er forankret 
i Bispebjerg Lokaludvalg og Brøns-
høj-Husum Lokaludvalg. Hertil er knyt-
tet en lang række aktører, som står for 
de mere end 35 aktiviteter, der typisk 
karakteriserer programmet. Således 
er omkring 100 personer normalt med 
til at afvikle Mosetræffet. I 2020 skulle 
der være et særligt fokus på vandmil-
jøet. Arrangementet blev aflyst pga. 
corona-pandemien. Der har dog været 
en udgift på et afbestillingsgebyr af 
telt på 3.038 kr., og 26.062 kr. blev ført 
tilbage til puljen.

11. Suppleringsvalg

Lokaludvalget afholdt suppleringsvalg 
den 14. september for at få besat de 
tre ledige pladser i lokaludvalget. Der 
deltog 16 mødedeltagere og tilhørere 
i selve valgmødet. Der blev valgt tre 
nye medlemmer ind i lokaludvalget og 

fem nye suppleanter. Lokaludvalget 
brugte midler på at annoncere sup-
pleringsvalget, primært på fire små 
SoMe-videoer, hvor lokaludvalgsmed-
lemmer fortalte om deres engage-
ment. Lokaludvalget havde udgifter til 
annoncering på 4.500 kr.

12. Informationsmøde om 
Bystævneparken

Lokaludvalget afholdt et informations-
møde om Bystævneparken i samarbej-
de med Center for Byudvikling (CBU) 
i Økonomiforvaltningen. CBU oriente-
rede om arbejdet med Helhedsplanen 
for Bystævneparken, og der var mu-
lighed for at stille spørgsmål. Mødet 
blev afholdt den 6. oktober på Ener-
giCenter Voldparken. Grundet coro-
na-pandeminen var der et loft på antal 
deltagere, og mødet blev derfor også 
livestreamet. Der var 18 deltagere i det 
fysiske møde, og 11-23 deltagere så 
med online. Der var udgifter til forplej-
ning og annoncering i Brønshøj-Hu-
sum Avis, og der blev brugt 3.620 kr.

13. Grøn Netværksdag

Formålet med den Grønne Netværks-
dag var at skabe et møderum for at 
alle, der går rundt med en lyst til at 
gøre en forskel på det grønne om-
råde, men som savner nogle at gøre 
det med eller viden om, hvordan man 
kommer fra idé til virkelighed. Arran-
gementet blev aflyst pga. corona-pan-
demien, og 5.000 kr. blev ført tilbage 
til puljen.

14. Bydelspris

Årets bydelspris på 10.000 kr. gik til 
tre lokale spejdergrupper, og den 

blev delt mellem: 1) KFUM Husum-
voldspejderne, 2) Bellahøj 21st Bar-
king og 3) Brønshøj-Husum Gruppe. 
De tre spejdergrupper modtog prisen 
for at gøre en forskel med vedvarende 
at skabe gode fællesskaber for børn 
og unge i bydelen. Normalt over-
rækker lokaludvalget bydelsprisen 
til 2700Kulturdag, men pga. coro-
na-pandemien blev prisen ikke over-
rakt ved et stort arrangement, men 
overrækkelsen – der foregik udendørs 
på EnergiCenter Voldparken den 30. 
oktober – blev i stedet livestreamet på 
Facebook. Bydelsprisen kan tildeles 
grupper, foreninger, institutioner, for-
retninger og enkeltpersoner, der har 
gjort en særlig indsats for at skabe en 
levende udvikling i Brønshøj-Husum 
og dermed bidraget til at gøre vores 
bydel til et attraktivt sted at bo, handle 
og leve i. Alle borgere har kunnet ind-
stille en person/forening til bydelspri-
sen – i år både via Facebook, mail og 
borgerpanelet – og der blev indstillet i 
alt 29 forskellige kandidater til bydels-
prisen. Udover selve prisen på 10.000 
kr., som de tre grupper deler, har der 
været udgifter til karameller til grup-
pernes børn og unge samt til diplo-
mer, og der blev brugt 10.448 kr.

15. Sundhedsnetværksmøde III

Den 12. november afholdt lokaludval-
get et digitalt netværksmøde i Sund-
hedsnetværket. Pga. corona-pande-
mien blev mødet afholdt digitalt. På 
mødet var der oplæg fra Center for 
Sundhed og Forebyggelse (SUF), 
Center for Diabetes og Tilde Kjær Kri-
stensen fra FerieCamp under Kultur- 
og Fritidsforvaltningen og Julie Dyrby 
fra EnergiCenter Voldparken. Der var 
16 deltagere til mødet. Da mødet fore-
gik digitalt, blev 12.000 kr. ført tilbage 
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til puljen.

16. Borgermøde om 
trafiksikkerhed
Lokaludvalget nedsatte en arbejds-
gruppe til at undersøge, hvad der kan 
gøres for at forbedre trafiksikkerheden 
i bydelen på baggrund af to tragiske 
højresvingsulykker på Frederikssund-
vej i juli 2020. Lokaludvalget modtog 
derefter rigtig mange borgerhen-
vendelser med steder, hvor trafik-
sikkerheden bør forbedres for bløde 
trafikanter – og rigtig mange af disse 
pegede på Frederikssundsvej. Derfor 
afholdt lokaludvalget et borgermøde 
om trafiksikkerheden på Frederiks-
sundsvej den 18. november. Grun-
det forsamlingsforbuddet på max 10 
personer blev mødet vist online via 
Teams livestream, og på skrift var det 
muligt at stille spørgsmål og kom med 
input. På mødet præsenterede Teknik- 
og Miljøforvaltningen deres analyser 
af trafiksikkerheden, og efterfølgende 
var der debat med Marcus Vestera-
ger (A) og Jakob Næsager (C), og 25 
borgere så med online. Lokaludvalget 
sendte efterfølgende et brev til Teknik- 
og Miljøudvalget med resultaterne for 
mødet. Der var udgifter til annonce-
ring i Brønshøj-Husum Avis og teknisk 
assistance til livestream, og der blev 
brugt 6.475 kr. 

17. Helhedsplan for Brønshøj 
Torv

Lokaludvalget ønskede at iværksætte 
en inddragende proces for at udvik-
le en helhedsplan for Brønshøj Torv 
med borgernes input og bevilgede 
230.000 kr. hertil. Dette blev dog ikke 
muligt at starte op med fysiske møder 
pga. corona-pandemien. I forbindel-

se med planlægningsbevillingen af 
Brønshøj Gamle Skole som nyt kul-
turhus, arrangerede lokaludvalget i 
stedet et digitalt informationsmøde 
den 26. november, hvor 31 borgere 
så med online, stillede spørgsmål og 
kom med input. Informationsmødet 
ligger offentligt tilgængeligt på lokal- 
udvalgets hjemmeside, så borgere, 
der ikke kunne deltage live, fortsat har 
mulighed for at se mødet. I starten af 
december inviterede lokaludvalget til 
små corona-sikre rundvisninger på 
Brønshøj Gamle Skole med i alt 22 
deltagere fordelt på mødetider på for-
skellige ugedage og tidspunkter i uge 
49. På baggrund af borgernes input 
brugte lokaludvalget efterfølgende 
5.000 kr. til en arkitekt, der visualise-
rede borgernes ønske om en terrasse 
på Brønshøj Gamle Skole. Lokaludval-
get har formidlet borgernes input og 
tegningen af terrassen til Kultur- og 
Fritidsudvalget. Lokaludvalget har i 
alt brugt 17.023 kr. på annoncering i 
Brønshøj-Husum Avis, livestream af 
borgermøde, to informationsvideoer, 
tryk af kort over Brønshøj Torv, møde-
forplejning og arkitektydelse.  

18. Jul i Vandtårnet

Lokaludvalget afholdt for syvende år 
i træk et julearrangement i Brønshøj 
Vandtårn lørdag den 6. december i 
samarbejde med Kulturhuset Pilegår-
den og Foreningen Brønshøj Vand-
tårn – pga. corona-pandemien blev 
det dog et anderledes arrangement 
end først planlagt. Lyset på vandtårnet 
blev tændt digitalt, efter 500 borgere 
havde klikket sig ind på en hjemme-
side oprettet til formålet. Derudover 
afholdt lokaludvalget to koncerter 
om eftermiddagen i vandtårnet med 
optræden af Marilyn Mazur og Hans 

Ulrik og med max deltagerantal på 50 
publikum pr. koncert. Unge fra Ting-
bjerg havde lavet en video-julehilsen, 
der blev vist, og der blev udtrukket en 
vinder blandt deltagerne i den digita-
le tænding. Der har været udgifter til 
webudvikling, annoncering i Brøns-
høj-Husum Avis, honorar til musikere 
og Tingbjergs unge-lab, præmie og 
forplejning, og i alt blev der brugt 
24.502 kr. 

19. Naturbyens 
aktivitetskalender II

Se beskrivelse under nr. 8.

20. Supplering af Brønshøj- 
Husum Borgerpanel 

Før jul blev der udsendt 3.500 invi-
tationer til at blive medlem af Brøns-
høj-Husum Borgerpanel via e-Boks til 
både nytilflyttere i bydelen og til dem, 
der er fyldt 15 år det sidste år. Udsen-
delsen resulterede i ca. 280 nye med-
lemmer af panelet, hvilket betyder, at 
der nu er 3.600 medlemmer af bor-
gerpanelet. Der blev brugt 7.587 kr. på 
projektet.

21. Ekstrabevilling til 
Bydelsguide 2021

Se beskrivelse under nr. 24.

22. Husstandsomdeling af 
Bydelsguide 2020

Bydelsguide 2020, som blev lavet i 
2019, blev husstandsomdelt i januar 
2020 – og ikke mellem jul og nytår 
som den oftest bliver – og udgiften 
til omdelingen er derfor trukket af 

2020-puljemidler. Der er omdelt 
18.700 stk. bydelsguides til 7292 hus-
stande, og der er brugt 25.878 kr. til 
dette.

23. Fast klumme i 
Brønshøj-Husum Avis

Lokaludvalget har en fast måned-
lig klumme i Brønshøj-Husum Avis 
ugen efter hvert lokaludvalgsmøde. 
Klummen er en halv avisside, fortæl-
ler bredt om lokaludvalgets projekter, 
møder og indsatser og har en fast 
placering på side syv i Brønshøj-Hu-
sum Avis. Klummen er indrykket hver 
måned undtagen juli. Der har været 
udgifter til 11 halvsides annoncer, og 
der er brugt 70.825 kr.

24. Bydelsguide 2021 
+ 21. Ekstrabevilling

Bydelsguide 2021 blev produceret i 
september-december 2020 og hus-
standsomdelt mellem jul og nytår. På 
40 sider i et smalt højformat fortælles 
om Brønshøj-Husum. Formålet med 
bydelsguiden er at orientere om ak-
tuelle og praktiske forhold i bydelen, 
fortælle om lokaludvalget samt styrke 
sammenhold og identitet i bydelen. 
Temaet for årets bydelsguide var by-
delens grønne områder. Guiden blev 
trykt i knap 20.000 eksemplarer, hvor-
af de 17.827 stk. er husstandsomdelt. 
Der har været udgifter til en journalist, 
en grafiker, fotos samt til tryk samt 
husstandsomdeling, og der blev brugt 
129.964 kr. i alt. Der er brugt 70.489 
kr. fra Pulje C samt en ekstrabevilling 
på 59.475 kr. fra Pulje B. 
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Pulje B og C – Analyse og statistik

Forbrugte puljemidler fordelt på fagudvalg**

Egne projekter fordelt på kvarterer*
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ANDET

* Diagrammet viser hvilket kvarter, projekterne finder sted i. Hvis et projekt foregår i flere 
kvarterer, er det fordelt ud på disse kvarterer.

Egne projekter fordelt på fagudvalg fra 2015-2020**

Egne projekter fordelt på fagudvalg**
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** Diagrammerne viser hvilke fagudvalg, der der har igangsat projektet. De projekter, der 
ikke starter i ét fagudvalg men som går på tværs, er i kategorien ”Hele lokaludvalget, kom-
munikation og andet” – det gælder fx 2700Kulturdag og borgermøde om trafiksikkerhed.
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