10.
Ansøgning Unfair pre vision (2009-59532)
INDSTILLING OG Beslutning
Kulturudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,
1.
at Lokaludvalget beslutter at bevilge de ansøgte 10.000 kr., som
underskudsgaranti til Unfair pre vision
2.
at de 10.000 kr. bevilges af puljemidlerne
Problemstilling
Unfair Aktiv er efter længere proces med at oprette et projekthus på Enghavevej 80-82, blevet lejere
i Københavns Projekthus med mulighed for at bruge den tilhørende 692 km2 store hal til større
arrangementer.
D. 13. Juni 2009, kl. 16.00-05.00 holder Unfair Aktiv et kulturelt arrangement i gården/ remissen i
Bavnehøj kaldet "Unfair pre vision".
Arrangementet har til formål at fejre at Unfair Aktiv er blevet en permanent del af de kulturelle
tilbud i området. Det væsentligste formål er i denne sammenhæng at promovere foreningens
aktiviteter og skabe opmærksomhed omkring området gennem et musik/kunst arrangement der
samtidig fungerer som en forsmag for Unfairs store arrangement i August. Ud over de kulturelle
tilbud i arrangementet vil der finde en aktiv indsats sted for at hverve nye medlemmer til foreningen
og dermed styrke organisationen.
Da Foreningen Unfairs aktiviteter samtidig bygger på inddragelsen af unge mennesker i udviklingen
af kulturelt, projektorienteret projektarbejde fungerer arrangementet samtidig som en mulighed for at
unge mennesker kan få erfaring med realiseringen af større kulturelle arrangementer. Således indgår
arbejds- og læringsprocesserne i realiseringen af arrangementet som en væsentlig del af projektets
formål.
Løsning
Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, som indstiller at der bevilges de ansøgte 10.000
kr. til arrangementet, Unfair pre vision. Kulturudvalget har forhørt sig hos ansøger om, hvorvidt de
foretrækker penge fra Lokaludvalget til det ansøgte arrangement eller til en forventet ansøgning til et
større arrangement til august 2009. Ansøger oplyste, at de primært ønsker støtte til Unfair pre vision
og Kulturudvalget har således indstillet, at der stilles en underskudsgaranti på det ansøgte beløb.
Økonomi
Såfremt Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at støtte ansøger, kan pengene bevilges af
Lokaludvalgets puljemidler fra den pulje, der er afsat til uddeling i bydelen og egne projekter.
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