
 

Referat, Børn Unge, Idræt, Kultur og Fritid, 22. august 2022 

Beboerhuset kl.17.00 – Slut 18.00 

Referent: Henrik Vilsbøll 

Deltagere: Marianne Olsen, John Poulsen, Tine Ehlert, Henrik Vilsbøll, Bent Christoffersen,  

Afbud: Lis Schertiger-Nielsen, Claus Bendixen, Per Møller Janniche har meldt sig helt ud af lokaludvalget. 

 

DAGSORDEN 

1. Dagsorden godkendt. 

  

2. Siden sidst sommeren over. 

Intet. 

 

3. Henvendelse fra Dansk Bjerg- og Klatreklub. 

Punket kommer på Lokaludvalgets møde den 31. august 2022 i spørgetiden. 

Vores udvalg kom med relevante spørgsmål til spørgetiden i Lokaludvalget: Hvor mange er de? 

Segment? Husleje? 

 

4.  

 

PULJEANSØGNINGER 

Deltagere: Alle mødedeltagere. 

 

A. Støtte til ”Portrætbog - Christiania” E  bogudgivelse. Søger o  15.000-kr 

Arbejdsgruppen anbefaler et afslag. Begrundelse for ikke at støtte med det ansøgte beløb: 

Ansøgeren er i det daglige bosat i en anden bydel. I perioden 31. juli – 31. august 2022 er 

ansøgeren dog Christianias Researcher (CRIR), og dermed bosat i Christianias forskerhus. 

Vedtægten om at ansøgere skal være bosat i bydelen er ikke opfyldt, trods et måneds 

forskerophold på Christiania. 

  

 

B. Berghain – en totalteaterforestilling på Bøssehuset i perioden 25. august – 17. september 2022. 

Søger om 15.000-kr 

Arbejdsgruppen anbefaler et afslag. Begrundelse: Ifølge lokaludvalgets retningslinjer for 

puljeansøgninger skal støttede aktiviteter finde sted efter lokaludvalgets behandling af 

ansøgningen.  

Arbejdsgruppen ønsker derfor at prioritere puljemidlerne til andre aktiviteter. 

 

C. Kultursøndage under Græstaget på Midtdyssen. Søger om 55.945,76-kr 

Arbejdsgruppen anbefaler et afslag. Begrundelse for ikke at støtte med det ansøgte beløb: 

Det samlede budget fremgår ikke af ansøgningen. 

 Ønsker derfor at sprede puljemidlerne ud på forskellige aktiviteter. 



 

D. Foreningen Break Forward i Beboerhuset. Søger om 30.000-kr 

Arbejdsgruppen anbefaler at bevillige 10.000-kr. 

Beløbet bevilliges til:  Udstyrsleje, Crew, Promovering. 

Ønsker at sprede puljemidlerne ud på forskellige aktiviteter. 

 

E. Opfølgning på puljeansøgninger/økonomi 

Lokaludvalget har afsat en ramme på 197.105-kr af 2022-puljen til puljeansøgninger. Foreløbig 

har lokaludvalget disponeret for 129.578-kr af rammen 

      

5. Meddelelser. 

- Vores tovholder Marianne Olsen forespørger Christian Christensen i Sekretariatet om en 

økonomi/evalueringsrapport på ansøgninger i 2022. 

- Henrik Vilsbøll foreligger formandskabet problematikken vedr. retningslinjerne for kun 

undtagelsesvis at give støtte til aktiviteter, der tidligere har modtaget støtte fra lokaludvalget. 

 

6. Eventuelt. 

Intet 

 

 

 

MØDEPLAN FOR ARBEJDSGRUPPEN 

Arbejdsgruppens møder holdes kl. 17 om mandagen i ugen før, der er lokaludvalgsmøde.  

Kommende møder: 19/9, 17/10, 21/11 og 5/12. 


