15. Anvendelse af puljerestmidler (2009-166149)
Kgs. Enghave Lokaludvalg har et større overskud af 2009-puljemidler, som Lokaludvalget skal
beslutte, hvad det vil bruge til.
INDSTILLING OG Beslutning
Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,
1.

at det besluttes hvordan de resterende 2009-puljemidler skal forvaltes

2.

at Forretningsudvalget bemyndiges til at bruge evt. restmidler i sidste øjeblik til
værdige formål i overensstemmelse med lokaludvalgets hidtidige arbejde

Problemstilling
På forretningsudvalgsmødet d. 1. december blev det drøftet hvordan Kgs. Enghave Lokaludvalg kan
bruge de resterende puljemidler der er tilbage efter mødet d. 10. december. På mødet d. 1. december
var hverken Forretningsudvalget eller sekretariatet klar over, at der ville være yderligere 150.000 kr.
til overs i 2009-puljemidlerne og Forretningsudvalget tog således udgangspunkt i det daværende
puljemiddeloverskud på ca. 30.000 kr. Af de 30.000 kr. er Forretningsudvalgets forslag, at pengene
fordeles som følgende:
-

10.000 kr. til 2 x helsides annoncer vedr. Mozarts Plads-arrangementet, skøjtebane på
Mozarts Plads og informationsmødet i de to lokalaviser

-

3 x 5.000 kr. til foreningerne; Ajax, Kickboxing og lokal badmintonklub i bydelen

-

10 x 500 kr. til gavekort til Irma, som skal bruges til udlodning under
lokaludvalgsarrangementer

Herefter er der stadig godt 150.000 kr. tilbage af puljemidlerne, som Lokaludvalget skal beslutte
hvad der skal ske med.
Løsning
Lokaludvalget beslutter hvordan de resterende puljemidler skal forvaltes
Økonomi
Benyttes de resterende 2009-puljemidler ikke i 2009, kan de ikke overføres til 2010-puljemidler, men
føres tilbage til Københavns Kommunes centrale budget.

bilag
Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 10.12.2009

Forretningsudvalgets forslag om brugen af de 30.000 kr. godkendt med 13 stemmer for, ingen imod,
1 undlod at stemme.
Herefter er de. 163.730 kr. tilbage ud fra regnestykket:
187.230 kr. i disponible puljemidler på mødet d. 10. december
- 2.500 kr. som bevilges til Enghave Hip Hop
- 30.000 kr. som Lokaludvalget under denne indstilling har godkendt til anvendelse af de af
forretningsudvalgets skitserede ideer.
+ 9.000 kr. fra overskud på bydelsplanbudgettet
Af de 163.730 kr. forslåes at der benyttes
62.000 kr. til mobile udstillingsmoduler til kunstudstillinger, blandt. andet under Kulturforum
17.000 kr. til Kajaker og uddannelse
30.000 kr. til maling af pavillion på Karens Minde
10.000 kr. til julehjælp til bydelens væresteder
25.000 kr. til PC'er til bydelens væresteder
20.000 kr. til en ladcykel til udlån under Lokaludvalget
Det samlede forslag blev godkendt og forretningsudvalget blev bemyndiget til at disponere over
eventuelle restmidler.

