14. Genbehandling af støtte til CPH Street Festival (2009-166142)
Kgs. Enghave Lokaludvalg har på møde den 8. oktober 2009 bevilget 10.000 kr. i støtte til
afholdelse af Copenhagen Street Festival. Arrangørerne har anmodet om at få udskudt støtten til
2010.
INDSTILLING OG Beslutning
Formanden indstiller,
1.

at Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter om Copenhagen Street Festival skal
støttes med 10.000 kr. fra puljemidlerne i 2010

2.

at de 10.000 kr. som Kgs. Enghave Lokaludvalg tidligere har bevilget til Street
Festival i 2009 tilbageføres til puljemidlerne for 2009

Problemstilling
Ansøgerne bag Copenhagen Street Festival 2010 har oplyst, at Street Festival pga. brandsikkerhed
og andre praktiske ting, er blevet påduttet nogle pludselige nye krav, som ikke kan opfyldes inden
den planlagte afholdelse af arrangementet i weekenden d. 28- 29. nov. 2009
Festivalen er ikke aflyst, men blot rykket til 2010. Arrangørerne har siddet i mødet med Carlsberg for
at finde en løsning på problemet og satser på at have en afklaring senest d. 1. december ’09, så
festivalen kan komme på skinnerne igen hurtigst muligt.
Arrangørerne beklager mange gange den nye situation og håber at Kgs. Enghave Lokaludvalg stadig
vil støtte op omkring projektet, selvom arrangementet nu er blevet rykket.
Rammerne, samarbejdspartnerne og filosofien omkring Street Festivalen, er uændret.
Løsning
Flytningen af arrangementet har ikke været drøftet i Kulturudvalget, da oplysningerne først kom
sekretariatet i hænde efter Kulturudvalgsmødet den 23. november 2009. Forretningsudvalget
indstiller derfor til Lokaludvalget, at det besluttes, om ansøger skal støttes med 2010-puljemidler i
stedet for 2009-puljemidler.
Økonomi
Hvis Lokaludvalget beslutter at bevilge de 10.000 kr. afsættes der 10.000 kr. på puljebudgettet for
2010 til støtte til afholdelse af Copenhagen Street Festival og de 10.000 kr. som Copenhagen Street
Festival blev bevilget i 2009 bliver tilbageført til 2009-puljemidlerne.

bilag

Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 10.12.2009
Indstilling godkendt enstemmigt med 14 stemmer for.

