
 

 

 

 Jul på Sluseholmen og Teglholmen 2020

 

 

 Flydende juletræ, forskellige aktiviteter, der udmøntes fra en pulje. NB! LU er ikke ansvarlig for aktiviteten ”flydende juletræ” Det er op til arrangørerne af dette 
arrangement at søge de nødvendige tilladelser og at annoncere arrangementet. LU er 

kun ansvarlig for uddeling af midler fra den særlige pulje som nærmere beskrevet 

nedenfor

 Primære målgruppe: Borgere i Sydhavnen, især Sluseholmen og Teglholmen

Max Kim Tobiassen 

At opretholde en tradition med at markere julens begyndelse 1. søndag i advent på trods 

af Corona

 Det er identitetsskabende og brobyggende

At flere borgere bliver opmærksomme på lokaludvalget og at de får en positiv fælles oplevelse

 Det giver sig selv 

 

 At skabe samhørighed mellem det nye og det gamle Sydhavnen

 

Julearrangementet findes i årsplanen 



 

 

 

 Det er borgerinddragende og inddrager borgere på tværs af alder, indkomst og etnicitet

 

 Risiko for aflysning pga Corona. Risiko for manglende opbakning lokalt, da ideen er ny 

og alternativ. Risiko for ikke at kunne nå afregning inden årsafslutning.

 Beslutning på LU-møde 24. 9 

Medlemmer af lokaludvalget 
(arbejdsgruppen) opsøger foreninger og 

forretninger fra den 7.10-12.10 og 

orienterer om projektet med uddeling af 
løbesedler. 

Annoncering til erhvervsliv og foreninger 

kommer i 7.10 – deadline 2.10. Samme dag 
opslag på FB Sluseholmsiden og evt. 

Karmasiden samt Lus FB og hjemmeside. 

Deadline for ansøgninger 19.10 kl. 12. 

Udvælgelse af deltagere 20.10. Kontrakter 
mv 20.10-5.11. Kontrakter returneret 

senest 15.11 Oprettelse af leverandører 

16.11-24.11 Annonce i lokalavis 19.11 

deadline 13.11 

 Lokaludvalget skaber kontakter i forretninger og foreninger på Sluseholmen og 

Teglholmen og møder op til et udvalg af aktiviteterne. LU hjælper med at dele 

begivenheden på FB. lokaludvalget definerer nogle søgekriterier, men at det er den 
enkelte ansøger, der er ansvarlig for deres aktiviteter, herunder at overholde 

retningslinjerne i forhold til corona, søge tilladelser, hvis dette er krævet.

Sekretariatet kan stå for – i samarbejde med en aktiv gruppe - at lave en annonce, 

uddelingsbrev, at udarbejde og oprette kontrakter/leverandøraftaler og udbetale, 

svar til samarbejdspartnere, Facebook. Tidsforbrug ca. 55 timer

 12.000 kr. fra borgerinddragelsespuljen til juletræ. 50.000 kr. fra lokaludvalgets 

julearrangement 

15 tariffer af 2500 kr. 

Annonce 10.000 Kr. en kvartsides og en halvsides i lokalavisen 

Facebook 2.000 Kr.  

I alt: 49.500 kr 



 

 

 

 

 

 

 


