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Teknik og Miljøudvalget

Henvendelse vedr. Arrangementspuljen og opgørelse
over arrangementer i bydelene
Kære medlemmer af Teknik og Miljøudvalget
Vanløse Lokaludvalg er i forbindelse med Jeres behandling af
ansøgninger til Arrangementspuljen blevet opmærksom på, at vores
bydel fra 2017 og 2018 er gået fra en af de 4 bydele med færrest
arrangementer til at være den bydel med 3. flest arrangementer – kun
overgået af Indre By og Nørrebro. At Vanløse blev vurderet som den
bydel med 3. flest arrangementer fik konsekvenser for tildeling af
økonomisk støtte fra Arrangementspuljen til arrangementer i Vanløse i
år.
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Lokaludvalget er glad for aktiviteter i Vanløse, og ser også gerne flere
arrangementer i bydelen, men vi synes ikke at have oplevet den store
stigning fra 2017/2018 til nu, i bydelens generelle udbud af
arrangementer.
På den baggrund har vi forespurgt Teknik- og Miljøforvaltningen, og
modtaget, en oversigt over de optalte arrangementer i bydelen. Heraf
fremgår, at ca. halvdelen (106) af de optalte (224) arrangementer
udgøres af Jehovas Vidner med arrangementstitlen ”Udstilling og
uddeling af gratis Bibelsk læsestof”, der blevet afholdt i form af
”gademøder” i 2-4 timer enten på Vanløse Torv eller Grøndals Parkvej
(formentlig ved de to S- og Metrostationer Vanløse og Flintholm) i
løbet af 2018.
Vanløse Lokaludvalg er enig i, at et ratingsystem som redskab til
prioritering af støttemidler kan være både fornuftig og god i forhold til
at skabe gennemsigtighed og ligebehandling. Lokaludvalget bakker
yderligere op om, at aktiviteter understøttes med en vægt på geografisk
spredning af arrangementer således, at alle bydele opleves som
levende og med et varieret udbud af arrangementer.
Vanløse Lokaludvalg finder det dog yderst problematisk, at sådanne
gentagne gademøder og/eller opstilling af infostandere, hvad enten
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det er Jehovas Vidner eller UNICEF indsamling over flere dage, tælles
med flere gange i oversigten over arrangementer i Vanløse. At Jehovas
Vidners gademøde ”Udstilling og uddeling af gratis Bibelsk læsestof”
udgør over halvdelen af bydelens arrangementer betyder, at det
samlede antal arrangementer i Vanløse ikke længere fremstår
retvisende i forhold til det faktiske udbud af arrangementer i bydelen.
Dermed får optællingen den modsatte effekt af det tiltænkte: en
spredning af diverse arrangementer, så alle bydele sikres et varieret og
levende udbud.
Lokaludvalget har forståelse for, at det måske kan være vanskeligt at
foretage en konkret vurdering af forskellige typer arrangementer.
Alligevel håber lokaludvalget, at TMU vil reagere på denne henvendelse
således, at der igangsættes en ny procedure for optælling af
arrangementer i de københavnske bydele. Arrangementspuljen er af
stor betydning for foreninger og frivillige, der ønsker at arrangere lidt
større arrangementer, særligt i de ”ydre” bydele, som Vanløse.
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