9.

Orientering om puljestatus (2009-166139)

Ved ansøgningsfristens udløb den 10. november havde sekretariatet modtaget 1 ansøgning til
puljemidlerne for 2009 og 5 ansøgninger til puljemidlerne for 2010. Overblik over Lokaludvalgets
puljemidler for 2009 samt ansøgninger og indstillinger for decembermødet fremgår af nedenstående
samt det vedhæftede bilag.
INDSTILLING OG Beslutning
Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,
1.

at orienteringen om status for puljemidlerne for 2009 tages til efterretning

2.

at orienteringen om puljeansøgninger og indstillinger på decembermødet både
under puljebudgettet 2009 og 2010 tages til efterretning.

3.

at orienteringen om at der er overføres 150.000 kr. til puljebudgettet fra
overbudgetterede lønkroner til sekretariat samt fra overskydende
sekretariatsmidler tages til efterretning

Ansøgninger og status for 2009
Ansøgninger under puljebeløb 2009

Søgt beløb

Indstillet beløb

Udvalg

Enghave Hip Hop

7.500

2.500

I alt

7.500

2.500

KU

Der er af Borgerrepræsentationen udmeldt en pulje på 1.144.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg til
dialog- og netværksskabende aktiviteter i 2009.
Ifølge Lokaludvalgets budget for puljemidler, er der afsat 509.500 kr. til uddeling i bydelen og til
Lokaludvalgets egne projekter (projektpuljen), når løn til sekretariatet, udgifter til Open Space,
bydelsplan, reservation af hjemmesidedomæner og nedjusteringen af driftsudgifter fra Københavns
Kommunes side er trukket fra.
Før Lokaludvalgets møde i december er der disponeret 510.500 kr. af de 509.500 kr. og da der er
tilbageført 38.230 kr. som ubrugte beløb fra puljeansøgere, er der således 37.230 kr. til rest i 2009.
Dertil kommer, at sekretariatet har overført 150.000 kr. fra overskydende løn til sekretariatet samt
fra overskydende sekretariatsmidler i 2009. Dette medfører, at der på mødet d. 10. december i alt er
et ubrugt puljebeløb på 187.230 kr.
Lokaludvalgets puljemidler for 2009
Budget 2009
Disponibelt puljebeløb d. 10. december 2009
Indstillet puljebeløb
Resterende puljebeløb, hvis indstillingen godkendes
Disponibelt rammebeløb d. 10. december 2009

1.144.000 kr.
187.230 kr.
2.500 kr.
184.730 kr.
0 kr.

Indstillet rammebeløb

0 kr.

Resterende rammebeløb, hvis indstillingerne godkendes

0 kr.

Ansøgninger til 2010-puljemidler
Ansøgninger under puljebeløb 2010

Søgt beløb

Indstillet beløb

Udvalg

BKV Kajak

10.000

10.000

KU

Baby- og Børnerytmik

14.300

14.300/2.000

KU/SU

Rubinen

30.000

0/0

KU/SU

Samtalis

95.000

0/?

KU/SU

Genbehandling af CPH Street Festival

20.000

10.000

KU

169.300

34.300/22.000

I alt

Der er af Borgerrepræsentationen udmeldt en pulje på 1.295.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg til
dialog- og netværksskabende aktiviteter i 2010.
Da Lokaludvalget forud for nærværende møde ikke har nået at godkende et puljebudget for 2010, er
der således ikke afsat et endeligt puljebeløb til uddeling i bydelen og til egne projekter. Af
nedenstående tabel fremgår derfor ikke andre beløb end det samlede budget for 2010 og indstillede
puljebeløb for mødet d. 10. december.
Lokaludvalgets puljemidler for 2010
Budget 2010
Indstillet puljebeløb

1.295.000 kr.
34.300/22.000 kr.

Løsning
Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om de ekstra 150.000 kr. til 2009-puljemidler, status
for puljemidlerne for 2009 og orienteringen om ansøgninger og indstillinger til både 2009- og 2010puljebudgettet til efterretning.
Økonomi
Tabellen for puljemidler 2009 viser 2009-puljens størrelse, disponibelt beløb, indstillede beløb og
restbeløb hvis Kgs. Enghave Lokaludvalg på sit møde den 10. december 2009 beslutter at følge
Kulturudvalgets indstilling om støtte til det ansøgte projekt. Tabellen for puljemidler 2010 viser 2010puljens samlede størrelse og indstillede beløb på Lokaludvalgets møde d. 10. december 2009.

bilag
Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 10.12.2009
Indstillinger taget til efterretning

