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Bilag 4 Oversigt over foreslåede og afslåede støttemodtagere

Dette bilag beskriver de ansøgninger, som foreslås støttet af
arrangementspuljen i anden runde 2018. Det omfatter ansøgninger
modtaget fra 6. april 2018 til 1. juli 2018. Der er modtaget i alt 22
ansøgninger.
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Ansøgningsrunden er vurderet efter de retningslinjer, som Teknik- og
Miljøudvalget vedtog den 29. marts 2016 og 24. april 2017.
Forvaltningen har for de nedennævnte arrangementer vurderet:





At der er tale om et kulturelt eller sportsligt arrangement eller
et arrangement med oplysningsformål
At arrangementet er offentligt tilgængeligt
At de udgifter, der er søgt om refusion af, har karakter af
logistiske rammeudgifter
At ansøgningen vil kunne imødekommes uden, at kommunen
derved kommer i konflikt med kommunalfuldmagten.

Hvor det er nødvendigt for lovligt at kunne give støtte, vil støtte blive
givet øremærket til det konkrete arrangement, såkaldt
underskudsgaranti. Det vil sige, at der til tilsagnet vil blive knyttet
vilkår om, at der udover dokumentation for afholdte udgifter også skal
indsendes regnskab for det afholdte arrangement og at støtten skal
tilbagebetales til Teknik- og Miljøforvaltningen i det omfang
arrangementet måtte give overskud i 2018. Når støtten til
arrangementer tildeles som underskudsgaranti er det for at sikre, at der
ikke ydes støtte til erhvervsmæssig virksomhed, og dermed sikre, at
tildeling af midler sker inden for rammerne af kommunalfuldmagten i
og med, at de kun får dækket underskud.
Herudover har forvaltningen vurderet, at de i notat af 10. juni 2016
(om det politiske råderum i de gældende retningslinjer for uddeling af
midler fra arrangementspuljen, jf. bilag 3) nævnte tværgående hensyn,
herunder fordelingssynspunkter og hensynet til diversitet, ikke har
skullet føre til en fravigelse af pointmodellen. Der er i den forbindelse
lagt vægt på, at anvendelsen af pointmodellen har ført til, at der
indstilles støtte til en flerhed af og forskellige typer af arrangementer,
arrangeret af forskellige arrangører.
Indstillet til støtte:
1. Distortion 2018

Byliv
Njalsgade 13
Postboks 457
2300 København S
EAN nummer
5798009809452

Ansøgt beløb:

150.000 kr. ekskl. moms til renhold.

Foreslået tilsagn:

80.000 kr. ekskl. moms.

Sted:

Primært Nørrebro og Vesterbro; sekundært
Rådhuspladsen (Indre By).

Dato:

30. maj - 3. juni 2018

Ansøger:

Nus/Nus ApS – Distortion Sekretariat

Point:

9 point (særlig stort arrangement, over flere
dage: 5 point, gratis: 3 point,
Nørrebro/Vesterbro: 1 point)

Distortion er en årligt tilbagevendende musikfestival, som foregår dels
på det københavnske vejareal, dels på særlige klubber. Der er tale om
byens klart største gratisarrangement. Festivalen henvender sig
primært til et yngre publikum, men indeholder også elementer, der
henvender sig til andre målgrupper, som f.eks. børnedistortion.
Forvaltningen vurderer, at arrangementet indeholder tilstrækkelige
kvaliteter til, at det bør kunne støttes af arrangementspuljen. Der er i
den forbindelse også lagt vægt på, at der er tale om et gratis og stort
arrangement over flere dage med fokus på en stor målgruppe.
Det indstilles, at der meddeles støtte på 80.000 kr. ekskl. moms til
refusion af udgifter til renhold. Tilsagnet vil blive meddelt som en
underskudsgaranti, dvs. at støtten kun kommer til udbetaling, i det
omfang, arrangøren kan dokumentere, at arrangementet uden støtten
har underskud. Dette sker for at sikre, at der ikke ydes
erhvervsmæssig støtte.
2. Kulturhavn Festival 2018
Ansøgt beløb:

100.000 kr. ekskl. moms til renhold og
toiletter.

Foreslået tilsagn:

80.000 kr. ekskl. moms.

Sted:

Aarhusgadekvarteret, Refshaleøen,
Arsenaløen, Kulturtårnet på Knippelsbro,
Søren Kierkegaards Plads, Islands Brygge,
Nokken, Sluseholmen og ved Slusen
mellem Sydhavnen og Amager.

Dato:

24.-26. august 2018
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Ansøger:

Kultur S

Point:

9 point (særlig stort arrangement, over flere
dage: 5 point, gratis: 3 point, forskellige
bydele: 1 point)

Hvert år i august sætter Kulturhavn spot på Københavns foreninger og
kulturinstitutioner og skyder den nye kultur- og idrætssæson i gang
med et overflødighedshorn af underholdende og udfordrende
aktiviteter for alle. Som festivalgæst har man mulighed for selv at
deltage aktivt i de mange forskellige kunst-, kultur- og
idrætsoplevelser, der spænder fra dans, musik, børnesjov, vandsport,
teater og guidede sejladser. Alle aktiviteter er gratis.
Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et godt, folkeligt
involverende arrangement med egen profil. Det er i den forbindelse
lagt vægt på, at der er tale om et gratis og stort arrangement med fokus
på en stor målgruppe.
Det indstilles, at der meddeles støtte på 80.000 kr. til ekstra renhold,
toiletter, affaldscontainere med mere.

3. Swoop Freestyle FAI World Championship 2018
Ansøgt beløb:

100.000 kr. ekskl. moms til toiletter,
elforbrug, hegn og teltopsætning.

Foreslået tilsagn:

80.000 kr. ekskl. moms.

Sted:

Peblinge Sø, København

Dato:

24.-25. august 2018

Ansøger:

Swoop Challenge ApS

Point:

9 point (særlig stort arrangement, over flere
dage: 5 point, gratis: 3 point, Nørrebro: 1
point)

For andet år i træk lægger København scene til verdensmesterskabet i
freestyle swooping. Ved VM deltager de bedste internationale
ekstremsportsatleter og konkurrerer i hjertet af hovedstaden på
Peblingesøen.
Swoop Challenge forventer omkring 100.000 besøgende ved
arrangementet.
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Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et godt, folkeligt
involverende arrangement med egen profil. Det er i den forbindelse
lagt vægt på, at der er tale om et gratis og stort arrangement med fokus
på en stor målgruppe.
Det indstilles, at der meddeles støtte på 80.000 kr. til toiletter,
elforbrug, hegn og teltopsætning. Tilsagnet om støtte skal øremærkes
arrangementet som en underskudsgaranti. Dvs. at støtten kun kommer
til udbetaling, i det omfang arrangementet måtte have underskud.
4. Street Food om Søerne – En Madfestival
Ansøgt beløb:

100.000 kr. ekskl. moms til renhold, telte
og toiletter.

Foreslået tilsagn:

55.000 kr. ekskl. moms.

Sted:

Nørrebro

Dato:

10.-12. august 2018

Ansøger:

Street & Food IVS

Point:

7 point (stort arrangement: 3 point, gratis:
3 point, Nørrebro: 1 point)

Street Food om Søerne er en madfestival, der arbejder for at fremme
en mangfoldig madscene ved at samle madiværksættere, mindre
restauranter og større gastronomer rundt om Søerne i København. Den
10.-12. august samles de alle og serverer traditionel eller innovativ
street food til spisende mennesker i København.
Det er forvaltningens vurdering, at Street Food Festival er en
spændende og anderledes festival i København med gratis adgang.
Der opkræves betaling for mad.
Det indstilles, at der meddeles tilsagn om støtte på 55.000 kr. til
renhold, telte og toiletter. Tilsagnet vil blive meddelt som en
underskudsgaranti, dvs. at støtten kun kommer til udbetaling i det
omfang, arrangøren kan dokumentere, at arrangementet uden støtten
har underskud. Dette sker for at sikre, at der ikke ydes
erhvervsmæssig støtte.
5. Københavns Middelaldermarked
Ansøgt beløb:

150.000 kr. til klargøring og renhold af
Valbyparken.
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Foreslået tilsagn:

35.000 kr. ekskl. moms.

Sted:

Valbyparken, København SV.

Dato:

18.-21. maj 2018

Ansøger:

Foreningen Landstedsrådet

Point:

6 point (stort arrangement: 3 point,
deltagerbetaling: 0 point, Kongens
Enghave: 3 point)

Københavns Middelaldermarked er en velbesøgt middelalderkulturevent, som udover markedsaktiviteter også indeholder
ridderturneringer, sværdkamp, opvisninger i middelalderhåndværk
m.m.
Københavns Middelaldermarked organiseres af en privat virksomhed,
men eventuelt overskud og tilkøbte aktiver reinvesteres enten til det
næstkommende års middelaldermarked eller overføres til non-profitforeningen Landstedsrådet. Landstedsrådets formål er historisk
kulturformidling, liverollespil og at udbrede kendskabet til rollespil og
middelalder gennem arrangementer, som henvender sig til alle
aldersgrupper. De ydelser, der søges refunderet, er i øvrigt baseret på
et tilbud på forberedelses- og renholdsydelser i Valbyparken udført af
Teknik- og Miljøforvaltningens Center Syd Drift. De pågældende
ydelser er nært knyttet til almindelig kommunal parkdrift.
Det er ud fra ovenstående forvaltningens vurdering, at støtte kan
meddeles uden at komme i konflikt med kommunalfuldmagten, uanset
at festivalen organiseres af en privat virksomhed, idet det vurderes, at
der ikke er risiko for at støtte erhvervsmæssig virksomhed.
Samlet set er der efter forvaltningens vurdering tale om et stort,
offentligt tilgængeligt arrangement af høj kvalitet, som er berettiget til
støtte fra arrangementspuljen.
Det indstilles, at der meddeles støtte på 35.000 kr. ekskl. moms, til
klargøring af Valbyparken, renhold mv.
6. Vegetarisk Festival
Ansøgt beløb:

193.481 kr. ekskl. moms til telte, scener,
renhold, mv.

Foreslået tilsagn:

35.000 kr. ekskl. moms.
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Sted:

Tiøren, Amager Strand

Dato:

24.-26. august 2018

Ansøger:

Dansk Vegetarisk Forening

Point:

6 point (mellemstort arrangement: 1 point,
delvist deltagergebyr: 2 point, Amager Øst:
3 point)

Dansk Vegetarisk Forening afholder for anden gang Vegetarisk
Festival. Festivalen er en hyldest til det vegetariske køkken, hvor de
besøgende i hyggelige omgivelser kan hente inspiration til både
madpakken og aftensmåltidet, deltage i madlavningsworkshops, møde
fødevareproducenterne, spise ny og spændende vegetarisk mad, og
blive klogere på betydningen af vores fødevarevalg gennem oplæg og
foredrag. Årets gæster tæller indtil nu: Peter Singer, Sys Bjerre, Niko
Grünfeld, Kira Eggers, Mickey Gjerris, Søren Bregendal, Jesper
Pøhler, Vicki Berlin mfl.
I år i samarbejde med Copenhagen Yoga Festival og Copenhagen
Cooking and Food Festival.
Ansøgningen er overført fra første ansøgningsrunde, da forvaltningen
vurderede, at det ikke i tilstrækkelig grad var oplyst, hvordan
samarbejdet med Copenhagen Yoga Festival afspejlede sig i
fordelingen af udgifter. Efter at de to ansøgere skriftligt har redegjort
for arrangementernes sammenhæng, mener forvaltningen nu, at der er
grundlag for at give tilsagn om støtte til begge ansøgere.
Det indstilles, at der meddeles støtte på 35.000 kr. ekskl. moms, til
telte, scener, renhold mv. Tilsagnet vil blive meddelt som en
underskudsgaranti, dvs. at støtten kun kommer til udbetaling i det
omfang arrangøren kan dokumentere, at arrangementet uden støtten
har underskud. Dette sker for at sikre, at der ikke ydes
erhvervsmæssig støtte.
7. Copenhagen Yoga Festival
Ansøgt beløb:

100.000 kr. ekskl. moms til telte, scene mv.

Foreslået tilsagn:

35.000 kr. ekskl. moms.

Sted:

Tiøren, Amager Strand

Dato:

24.-26. august 2018

Ansøger:

Copenhagen Yoga Festival ApS
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Point:

6 point (mellemstort arrangement: 1 point,
delvist deltagergebyr: 2 point, Amager Øst:
3 point)

Copenhagen Yoga Festival trækker flere tusind gæster til Tiøren,
Amager Strandpark, den sidste weekend i august. Folk kommer fra
hele landet og fra Sverige, Tyskland og også det fjernere udland.
Programmet inkluderer workshops, musik og foredrag med danske og
højprofilerede udenlandske kapaciteter. Festivalpladsen omfatter,
udover workshoptelte, en markedsplads, et legeområde for børn samt
et madområde præsenteret i samarbejde med Dansk Vegetarisk
Forening.
Ansøgningen er overført fra første ansøgningsrunde, da forvaltningen
vurderede, at det ikke i tilstrækkelig grad var oplyst, hvordan
samarbejdet med Vegetarisk Festival afspejlede sig i fordelingen af
udgifter. Efter at de to ansøgere skriftligt har redegjort for
arrangementernes sammenhæng, mener forvaltningen nu, at der er
grundlag for at give tilsagn om støtte til begge ansøgere.
Det indstilles, at der meddeles støtte på 35.000 kr. ekskl. moms, til
telte og scene m.v. Tilsagnet vil blive meddelt som en
underskudsgaranti, dvs. at støtten kun kommer til udbetaling i det
omfang arrangøren kan dokumentere, at arrangementet uden støtten
har underskud. Dette sker for at sikre, at der ikke ydes
erhvervsmæssig støtte.
Indstillet til afslag:
8. Saxogadefesten 2018
Ansøgt beløb:

54.005 kr.

Foreslået tilsagn:

0. kr.

Sted:

Saxogade, Vesterbro

Dato:

1. september 2018

Ansøger:

Settlementet på Vesterbro

Point:

5 point (mellemstort arrangement: 1 point,
gratis: 3 point, Vesterbro: 1 point)

Da ansøgningen ikke har opnået en minimumsrating på 6 point, vil
forvaltningen ikke indstille, at der ydes støtte fra arrangementspuljen.
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Det indstilles, at der meddeles afslag på ansøgningen om støtte fra
arrangementspuljen.
9. Danmarksmesterskab i discgolf
Ansøgt beløb:

5.500 kr.

Foreslået tilsagn:

0. kr.

Sted:

Valbyparken

Dato:

22.-23. september 2018

Ansøger:

Københavns Frisbee Klub

Point:

4 point (lille arrangement: 0 point, gratis
entré men deltagergebyr: 2 point, Valby: 2
point)

Da ansøgningen ikke har opnået en minimumsrating på 6 point, vil
forvaltningen ikke indstille, at der ydes støtte fra arrangementspuljen.
Det indstilles, at der meddeles afslag på ansøgningen om støtte fra
arrangementspuljen.
10. Queerlands – Behind the Rainbow
Ansøgt beløb:

9.950,25 kr.

Foreslået tilsagn:

0. kr.

Sted:

Vesterbro

Dato:

18. august 2018

Ansøger:

Jesper Grenaa Kaufholz

Point:

4 point (lille arrangement: 0 point, gratis: 3
point, Vesterbro: 1 point)

Da ansøgningen ikke har opnået en minimumsrating på 6 point, vil
forvaltningen ikke indstille, at der ydes støtte fra arrangementspuljen.
Det indstilles, at der meddeles afslag på ansøgningen om støtte fra
arrangementspuljen.
11. Fast Forward @ KPH Volume 27/10-2018
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Ansøgt beløb:

37.500 kr.

Foreslået tilsagn:

0. kr.

Sted:

København SV

Dato:

27. oktober 2018

Ansøger:

Fast Forward IVS

Point:

3 point (lille arrangement: 0 point, entré: 0
point, Kgs. Enghave: 3 point)

Da ansøgningen ikke har opnået en minimumsrating på 6 point, vil
forvaltningen ikke indstille, at der ydes støtte fra arrangementspuljen.
Det indstilles, at der meddeles afslag på ansøgningen om støtte fra
arrangementspuljen.
12. Kulturhistorisk festival
Ansøgt beløb:

27.657 kr.

Foreslået tilsagn:

0. kr.

Sted:

Hellerup

Dato:

17.-19. august 2018

Ansøger:

Kollektivet Maos Lyst

Point:

3 point (lille arrangement: 0 point, delvist
deltagergebyr: 2 point, Østerbro: 1 point)

Da ansøgningen ikke har opnået en minimumsrating på 6 point, vil
forvaltningen ikke indstille, at der ydes støtte fra arrangementspuljen.
Det indstilles, at der meddeles afslag på ansøgningen om støtte fra
arrangementspuljen.
13. Nordic Break League
Ansøgt beløb:

103.100 kr.

Foreslået tilsagn:

0. kr.

Sted:

Vesterbro
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Dato:

1. december 2018

Ansøger:

Nordic Break

Point:

1 point (Entré: 0, Vesterbro: 1, lille
arrangement: 0)

Da ansøgningen ikke har opnået en minimumsrating på 6 point, vil
forvaltningen ikke indstille, at der ydes støtte fra arrangementspuljen.
Det indstilles, at der meddeles afslag på ansøgningen om støtte fra
arrangementspuljen.
14. Workshop med Pede B i Østerbrohuset
Ansøgt beløb:

5.000 kr.

Foreslået tilsagn:

0. kr.

Sted:

Østerbrohuset

Dato:

12. juni 2018

Ansøger:

Musikundervisning.dk

Point:

1 point (lille arrangement: 0 point, entré: 0
point, Østerbro: 1 point)

Da ansøgningen ikke har opnået en minimumsrating på 6 point, vil
forvaltningen ikke indstille, at der ydes støtte fra arrangementspuljen.
Det indstilles, at der meddeles afslag på ansøgningen om støtte fra
arrangementspuljen.
Trukket tilbage af ansøger:
15. Sankt Hans bål/arrangement/ Midsommerfest
Ansøgt beløb:

35.000 kr.

Foreslået tilsagn:

0. kr.

Sted:

Utterslev Mose

Dato:

23. juni 2018
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Ansøger:

Enhedslistens lokalafdelinger (BrønshøjHusum Vanløse afdeling, Nordvest
afdeling, Gladsaxe afdeling)

Point:

6 point (mellemstort arrangement: 1 point,
gratis: 3 point, Brønshøj-Husum: 2 point)

Ansøgningen blev trukket tilbage af ansøger den 25. juni 2018.
Afviste ansøgninger:
Nedenstående ansøgninger er blevet afvist af forvaltningen i
visitationsfasen, dvs. forud for forelæggelsen for TMU.
1. Pista Sa Nayon – ansøger har ikke fremsendt den efterspurgte
dokumentation.
2. Danmarks Internationale Gadeteaterfestival – ansøger har
ikke fremsendt den efterspurgte dokumentation.
3. European Skimboarding Cup 2018 Copenhagen – ansøger
har ikke fremsendt den efterspurgte dokumentation.
4. Kunst udstilling og musik – ansøger har ikke fremsendt den
efterspurgte dokumentation.
5. RAW Vesterbro Kunsthåndværkermarked – kommunen
må i henhold til kommunalfuldmagtens regler ikke yde støtte
til handel og/eller håndværk.
6. Oplev Bosnisk Nationaldag – ansøgningen omfattede ikke
logistiske rammeudgifter, og faldt derfor ikke inden for, hvad
arrangementspuljen kan yde støtte til.
7. Foredrag: Antidepressiva – hvad er op eller ned? –
ansøgningen blev modtaget efter ansøgningsfristens udløb.
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