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Brønshøj-Husum Lokaludvalg modtager ind i mellem ansøgninger til 

lokaludvalgets Bydelspulje om støtte til aktiviteter på bydelens pleje-

hjem. Fx fra musikere, teatergrupper eller lignende, der ønsker at op-

træde hos jer. I det fleste tilfælde har ansøgerne været i dialog med jer, 

inden de sender en ansøgning, og derfor vil lokaludvalget gerne give jer 

en tilbagemelding på disse ansøgninger, forklare hvorfor der ofte bliver 

givet afslag, og fortælle, hvad I kan gøre for at øge mulighederne for lo-

kaludvalgets støtte til aktiviteter for jeres beboere.  

 

Størstedelen af ansøgningerne om støtte til aktiviteter hos jer ender lo-

kaludvalget med at give afslag på, ofte på grund af at lokaludvalget er i 

tvivl om projektets lokale forankring. Lokaludvalget vil i udgangspunktet 

gerne støtte aktiviteter på plejehjemmene, særligt hvis der er tale om 

aktiviteter der skaber nye netværk eller går på tværs af målgrupper og 

generationer, fx ved at invitere andre fra bydelen til at deltage. Det fal-

der dog uden for Bydelspuljens formål at give støtte til et projekt, hvor 

størstedelen af udgifterne består i honorar til ansøger selv. Her opstår 

problemet med mange af ansøgningerne, fordi det netop er de optræ-

dende kunstnere selv, der søger støtte til honorering af dem selv.  

 

Hvis det i stedet er jer som plejecenter der sender ansøgningen, ved lo-

kaludvalget, at I har reel interesse i projektet. Det giver naturligvis jer 

mere arbejde, idet I skal sende ansøgning i samarbejde med kunstne-

ren, få støtten udbetalt og selv honorere kunstneren. Men det øger 
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samtidig chancerne for at lokaludvalget vil støtte projektet og dermed 

chancerne for, at I får støtte til aktiviteter og oplevelser for jeres bebo-

ere. 

 

En anden mulighed er, at I lader kunstnerne være ansøgere, men selv 

bidrager økonomisk til projektet. Hermed viser I lokaludvalget, at jeres 

interesse i aktiviteten er reel. Også hvis I selv er ansøgere er det en 

styrke for projektet, hvis I bidrager med medfinansiering.  

 

Lokaludvalgets sekretariat står gerne til rådighed for at svare på spørgs-

mål og giver sparring på en konkret ansøgning. Kontakt Marie Holm-

Andersen på ck23@kk.dk eller 2499 0213.  

 

I kan læse om Bydelspuljen og hvordan man søger støtte på lokaludval-

gets hjemmeside: SØG PENGE – Brønshøj-Husum lokaludvalg (kk.dk) 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans S. Christensen 

Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 

 

mailto:ck23@kk.dk
https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/soeg-penge/

