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Referat fra møde i KFS-gruppen, afholdt den 15.11. – 2021, kl. 17:00 -18:00. Mødet afholdt i 
Lokaludvalgets lokaler i beboerhuset.  
 
Deltagere: Ruth, Dan, John, Marianne, Karin og Jette. og Sven Erik. 
Afbud: Bent. 
 
Følgende dagsorden: 
 

1. Puljeansøgning. Der er 2 puljeansøgninger til behandling. 
2. Tilkendegivelse til den tidligere bevilligede puljeansøgning Niels Vest 
3. Behandlede puljeansøgninger på sidste CLU-møde.  
4. Reception Brohuset den 18.11. Brobergsgade. 
5. Borgerpanelundersøgelse (idræt). 
6. Siden sidst. 
7. Meddelelser.  
8. Eventuelt. 

 
Ad. 1 Der er fremsendt 2 puljeansøgninger til behandling. 
1. Udvikling og implementering af STEM fag på Børnenes Byggeskole 360° - Papirøen  

Børnenes Byggeskole 360° - Papirøen v/ BIBIANA Danmark søger om 15.000 kr. af 
lokaludvalgets 2021-pulje til køb af fire VR-sæt og to 3D-printere (samt tilhørende printer 
filament.) til brug for skoleklasser, som kommer og lærer om byggeri, kunst og teknologi. I VR 
arbejder eleverne på at skabe deres visioner og drømme for arkitektur og byrum i det nye 
kvarter på Christianshavn. Dette sker ved at bruge VR-apps såsom Tilt Brush og Open Brush. 
3D print skal bruges til at omdanne elevernes VR-kreationer til virkelige objekter. Her er 
formålet at bygge bro mellem den virtuelle verden og den virkelige. Hensigten er at styrke 
elevernes læring indenfor STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics). 
Målgruppen er københavnske folkeskoleklasser i udskolingen, der modtager undervisning i 
ugelange forløb på Byggeskolen. I løbet af et skoleår har skolen ca. 1.000 (28 om ugen) elever 
igennem.  
Arbejdsgruppen mener der er tale om tilskud til anlæg og jf. Lokaludvalgets 
retningslinjer, så ydes der ikke støtte til anlæg. Herudover mener vi det er en kommunal 
opgave at yde støtte til opstartsforløb af en skole, så derfor anbefales det at skolen søger 
støtte gennem kommunen. Herudover mener gruppen ikke at det er bydelsrelateret og 
dialogskabende for Christianshavn og derfor er anbefalingen at der ikke gives tilsagn om 
at støtte nævnte projekt.  
 

2. Low Tide En kunstner søger om 13.370 kr. af lokaludvalget 2021-pulje til udstillingen Low 
Tide den 3.-10. december 2021 i Dronningensgade 21, kælderen, der er skabt i et samarbejde 
mellem to billedkunstnere. Lokalet fungerer til dagligt som deres atelier. I et samarbejde via en 
krydsning af deres to praksisser skal udstillingen tage fat i skulpturelle og performative greb. 
Udstillingen bliver en installation med tematikken Lo-Fi Sci-Fi og skal mime scenen på et “high 
production” sci-fi film set. De to kunstnere producerer • En 250 cm lang spade • En 125 cm høj 
kegleformet skulptur af gelatine, LED, jord, ler og fundne ledninger • Et 190 cm højt rumfartøj 
af træ og mdf, lakeret i sort oliemaling. • En frarevet “stump” af dette rumfartøj, også lakeret i 
sort oliemaling. • To økser støbt i transparent epoxy. På sigt er det deres mål, at udstillingen skal 
danne grundlag en ny, kunstnerdreven udstillingsplatform, Mesh. Udgiftsbudgettet er på 24.320 
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kr. Ansøger har søgt Staten Kunstfond om 67.920 kr. inkl. honorar. Støtten fra lokaludvalget 
skal gå til leje af udstillingslokale, lystekniker samt PR i lokalområdet i form af plakater og et 
skilt. Udstillingen er gratis og åben for alle.  
Gruppen finder at der er tale om et spændende og inspirerende projekt, som er lokalt 
forankret og dialogskabende. Der tages ingen entre og det oplyses tillige at der ansøges om 
støtte fra Statens Kunstfond.  Det er sidenhen blevet oplyst at man forventer at få den 
fulde støtte herfra og i givet fald dette tilbagebetales en del af støtten tilbage til 
Lokaludvalget. Gruppen anbefaler at støtte med den ansøgte beløb på kr. 13.370,00 som 
en form for underskudsgaranti.  
 

Ad. 2. Lokaludvalget besluttede den 20. januar 2021 at give Nils Vest Film tilsagn om 15.000 kr. 
fra lokaludvalgets 2021-pulje til  produktion af en film om baggrunden for Christianias 
opståen, slumstormerbevægelsen og christianshavnernes kamp for lys og luft til  deres børn samt om 
Christianias første år. Nils Vest Film skulle aflevere regnskab og evaluering af projektet den 1. 
december 2021. 

Nils Vest Film oplyste den 2. november 2021, at projektet er forsinket i op til  et år. Det skyldes, at 
filmens hovedperson tidligere i år fik en skade, som hun fortsat døjer med. Produktionen af filmen 
er i gang, og lokaludvalget vil modtage en revideret tidsplan for projektet indenfor de næste par 
måneder. 
Nils Vest Film beder på den baggrund lokaludvalget om at opretholde tilsagnet om støtte til  
projektet, så det gælder frem til  den 1. december 2022. 
Arbejdsgruppen anbefaler, da der tidligere er bevilliget det ansøgte beløb, at beløbet på kr. 
15.000,00 tages af 2022 puljen. Men mener det vil være en fordel hvis de kr. 15.000,00 der 
tidligere er bevilliget af Lokaludvalgets 2021 pulje evt. kan fremrykkes så de indgår i 2022 
puljemidler . Sven Erik bringer det op på FU-mødet.  

Ad. 3. Behandlede puljeansøgninger på sidste CLU-møde.  På det sidste Lokaludvalgsmøde var 
der stillet ændringsforslag til gruppens indstilling om at yde en støtte på kr. 10.000, til 10 
arrangementer, som vi også selv satte spørgsmålstegn ved, især om de kunne nå af afholde 10 
arrangementer i de sidste måneder af 2021. Ændringsforslaget gik på enten helt at droppe støtten 
eller at opdele støtten, således at der blev bevilliget kr.1.000,00 pr arrangement. Det sidste forslag 
blev vedtaget.  

Ad. 4. Reception Brohuset den 18.11. Brobergsgade.  Receptionen er desværre aflyst grundet den 
stigende Coronasmitte. Ruth orienterede om at hun har fulgt sagen i stor set hele forløbet, men at 
projektet grundet Corona har ligget lidt stille. Mener det vil være fint hvis der kan knyttes en 
kontaktperson til projektet. Det arbejdes der videre med når mulighederne tillader det. 

Ruth oplyste at den musikalske del er flyttet til beboerhuset og det bliver mere kunstneriske 
udfoldelser der bliver plads til i Brohuset.  Her drøftede vi kort om Sofieklubben overhovedet 
eksisterer endnu. Vi undersøger det til næste møde. 

Ad. 5. Borgerpanelundersøgelse (idræt). Vores bemærkninger er sendt videre til sekretariatet, 
som så indarbejder disse. Hvor borgerpanelundersøgelsen igangsættes, er endnu uvist. ’ 

Ad. 6. Siden sidst. Her havde vi en længere drøftelse ang. de stadige større og stigende forringelser 
af de københavnske biblioteker. Der bliver ringere og ringere åbningstider, dårligere og dårligere 
bemanding, tillige med at antallet af bøger til udlån reduceres. Derfor blev det anbefalet at 
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biblioteksbrugergruppen igen sætter sig sammen og sammensætter en klage over at forholdene, som 
hvis de forsætter vil ende med at bibliotekerne forsvinder til stor skade for brugerne. Det blev også 
foreslået at der bliver lavet en brugerundersøgelse på hvilke dele af borgerne der benytter 
bibliotekerne.  

Sven Erik oplyste at han havde deltaget på et brugermøde i HAL C. her var det blevet oplyst at de 
ekstra kunststofsbaner der var blevet udmøntet i budget 2022, ikke kommer Christianshavnerne til 
gode. Men at det bliver Sundby idrætsklubber der kommer til at benytte disse.  

Der er afsat et beløb på ca. kr. 37.000,00 til indkøb af div. udstyr. Ikke meget det kan blive til.  

Dan oplyste at der er indgået et samarbejde mellem DGI og CIK om at arbejde for at få tilført tid i 
hallen på Nyholm. Det er ærgerligt hvis bygningen står og forfalder, da der p.t. er ganske få der 
benytter den.  

Ruth orienterede vedr. torvet. Dagen med de unge fra gymnasiet havde været en stor succes og de 
unge var meget glade for at have bidraget.  

Herudover oplyste Ruth at der er aftalt nyt møde om vandkulturhuset den 19.1. -2022.  

 Næste møde er. Mandag den 6.12. -kl.17:00. 

 

For referat:  Sven Erik 

 


