5.
Ansøgning Foredragsrække i Sydhavn (2009-59532)
INDSTILLING OG Beslutning
Kulturudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,
1.

at Lokaludvalget beslutter at bevilge en underskudsgaranti på de ansøgte kr.
30.000 til Foredragsrække i Sydhavnen

2.

at de kr. 30.000 bevilges af puljemidlerne

Problemstilling
Kulturhuset Karens Minde og Sydhavnens Bibliotek søger Lokaludvalget om støtte til afholdelse af
en række foredrag i Kulturhuset i efteråret 2009.
Kulturhuset og biblioteket vil gerne samarbejde om en række foredrag i efteråret 2009, med personer
som enten har en berøring med eller har sit udgangspunkt i Sydhavnen. Ønsket er at kunne arrangere
5 foredrag, med mulighed for efterfølgende debat.
Ideer til oplægsholdere er politikere, kunstnere og forfattere, der har noget på hjerte om Sydhavnen,
som kan interessere bydelens borgere, både de ”gamle” beboere og nytilflytterne. Dette kan blandt fx
være politisk viden, specialviden indenfor et område eller noget der omhandler rejser.
Ønsket er blandt andet, at foredragene vil give bydelens nye borgere mulighed for at møde Karens
Minde som bydelens kulturelle centrum.
Formålet med samarbejdet mellem biblioteket og Kulturhuset er at tiltrække et bredere publikum,
samtidig med at det vil styrke husets profil udadtil i lokalsamfundet.
Egen medfinansiering består af at biblioteket og Kulturhuset medarbejder ligger timer i projektet
samt frivillig arbejdskraft fra Kulturhuset.
Arrangørerne søger Kgs. Enghave Lokaludvalg om et beløb på 30.000 kr.
Løsning
Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, som indstiller at det ansøgte beløb på kr. 30.000
bevilges som underskudsgaranti. Da Lokaludvalget med beklagelse ikke var beslutningsdygtigt på
Lokaludvalgsmødet d. 14. maj 2009, kunne indstillingen ikke godkendes. Ved en vejledende
afstemning, stemte 8 for, 2 imod og én undlod at stemme.
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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