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Ansøgning om tilskud til foredragsrække "Vitaminer for livet" fra NETOP og
Tingbjerg Pensionistcenter (2009-173096)
INDSTILLING OG Beslutning
Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,
1. at Lokaludvalget beslutter at følge enten indstillingen forretningsudvalget om et
afslag eller indstillingen fra Kulturudvalget om at bevilge 40.000 kr. til ”Vitaminer til
livet” fra puljemidlerne

Problemstilling
NETOP København og Tingbjerg Pensionistcenter søger om 40.000 kr i støtte til foredragsrækken
”Vitaminer til livet”.
Arrangørerne vil afholde 4 foredrag fordelt over 4 uger. De fire foredragsholdere vil være Lone
Kühlmann med foredraget ”Vi bliver ikke yngre – fat det”, Marianne Kibenich med ”København –
din gamle dreng”, Ejvind Nielsen med ”Humor i tilværelsen” og Daimi med foredraget ”Jeg sætter
min har som jeg vil!”. Foredragsrækken skal gennem humor, glæder og optimisme motivere til en
række varige aktiviteter, såsom litteraturkredse, visesang, slægtsforskningsgrupper etc. Målgruppen
er efterlønsmodtagere og pensionister i Tingbjerg, Brønshøj og Husum.
Det ansøgte beløb skal anvendes til honorarer til foredragsholderne. Der indgår en medfinansiering
på 10.200kr. Der er ikke søgt eller bevilget støtte fra anden side.
Foredragsrækken skal afholdes i februar 2010 i Tingbjerg Pensionistcenter, Terasserne 40, 2700
Brønshøj. Det forventes at deltagerantallet vil være 80 personer.
Ansøgeren NETOP København er en kursusvirksomhed dannet som Frit Oplysningsforbund.
Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, som er indstillet på at støtte projektet, men gerne
først vil have lidt flere informationer om ansøger.
Forretningsudvalget har også drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet ikke bevilges støtte. Det
vurderes at projektet mangler lokal forankring, idet det lader til, at kursusvirksomheden har søgt på
vegne af Pensionistcenteret for at afvikle en række af virksomhedens standardkurser her. Ved en
sådan type arrangementer ville det styrke den lokale forankring, hvis den lokale institution var
ansøgeren og dermed havde demonstreret et behov og en motivation for aktiviteten.

Løsning
Lokaludvalget tager stilling til ansøgningen på baggrund af indstillinger fra Kulturudvalget og
forretningsudvalget.
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