7.
Orientering om puljestatus ()
Orientering om puljestatus
Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,
1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne afrapporteringer, nye ansøgninger og på
puljeøkonomien.

Afrapporteringer
Der er siden sidste møde indkommet regnskab/evaluering fra følgende projekter:
Ny naturlegeplads ved Enemærket, 2400 København NV
Utterslevhøj Grundejerforeningen har fået opført en ny naturlegeplads ved Enemærket. Ansøgeren
beskriver legepladsen som en god legeplads, der bliver brugt fra morgen til aften af børn, forældre og
bedsteforældre i lokalområdet. I henhold til indsendt regnskab er der udbetalt en samlet bevilling på
125.325,00kr. (60.000,00kr bevilget d.19.05.09 + 65.325,00kr bevilget d.20.08.09).
Brønshøj frimærkeklubs 75års jubilæumsudstilling
Brønshøj Frimærkeklubs 75års jubilæumsudstilling blev afholdt efter planen d.8.11.09.
Arrangementet var vellykket og foreningen beskriver at de besøgende gav sig god tid til at se
udstillingen og snakke om frimærker. Foreningen anslår at der var mellem 200-500 besøgende.
Børnebordet var især godt besøgt af børn mellem 5-90år, der alle fik en gratis pose frimærker hjem.
Udstillingen gav desuden foreningen mulighed for at informere både kommunal- og lokalpolitikere
om deres forening. Udstillingen var omtalt i lokalaviserne og plakater blev hængt op i bydelen og i
diverse klubber. I henhold til indsendt regnskab er der udbetalt en samlet bevilling på 12.769,95kr.
Basketbane på Brønshøj Skole
Brønshøj Skole har som planlagt fået en ny basketbane på skolens område i oktober 2009. Banen
bliver flittigt brugt af børn og unge både i og uden for skoletiden, og den vækker stor begejstring hos
brugerne. Banen har fået bander langs siderne således, at den også kan benyttes som hockeybane.
Der er endnu ikke afholdt en officiel åbning, men skolen er i gang med at planlægge en sådan med
invitation af den lokale presse og også meget gerne medlemmer fra lokaludvalget. Ligeledes bliver
projektet omtalt i skolens næstekommende nyhedsbrev samt på skolens hjemmeside. I henhold til
indsendt regnskab er der udbetalt en samlet bevilling på 120.000,00kr (70.000,00kr bevilget d.15-0109 + 50.000 bevilget d.17-09-09).
Den store cykeldag
Kulturhuset Pilegården og Dansk Cyklist Forbund afviklede d.14.juni 2009 den store cykeldag. 40
personer deltog i cykelturen rundt om Utterslevmose. Turen endte ved kulturhuset hvor der var
koncert og forplejning. Arrangementet var en succes og der var stemning blandt deltagerne om at
gentage turen. Arrangementet var dækket i den lokale presse med både pressemeddelelse og
efterfølgende artikler. Desuden blev arrangementet markedsført via kulturhusets og DCF´s

hjemmeside. I henhold til indsendt regnskab er der udbetalt en samlet bevilling på 10.000,00kr.
Streetmovement:cph
Streetmovement afholdte d.9.6.09 en træningsworkshop på Husum skole. Således var det kun ét af
de to planlagte workshops der blev afholdt. Den afholdte workshop involverede ca.156 elever fra 5.,
6. og 8.klasse. De deltagende elever udviste stor interesse for træningen og der var stor støtte og
deltagelse fra lærerne. Det var dog sværere end beregnet for arrangørerne at etablere kontakt til
skolerne – dette er også grunden til at den anden workshop ikke blev afholdt. Formidlingen af det
samlede projekts resultater og erfaringer vil blive medtaget i en projektmappe der under udarbejdelse
og som trykkes til Streetmovement:CPH konferencen i februar 2010.
I henhold til indsendt regnskab er der udbetalt en bevilling på 9.225,00kr (oprindeligt bevilget beløb
var 18.400,00kr).
Foredraget ”Rod i økonomien”
Netværket for udsatte grupper i Brønshøj-Husum har afholdt foredraget ”Rod i økonomien”.
Foredraget blev afholdt som planlagt d.31.oktober 2009 af en medarbejder fra Regnskabsservice KT
og en coach.15 personer deltog, hvilket var lavere end forventet. Dette begrundes med at
medlemmerne manglende børnepasning under foredraget. Foredraget beskrives som inspirerende og
til god hjælp for de tilhørende. Foredraget var offentliggjort på foreningens hjemmeside og via
lokalaviserne. Desuden blev der delt løbesedler ud. I henhold til indsendt regnskab er der udbetalt en
samlet bevilling på 16.000,00kr. (samlet bevilling d.19.03.09 til sommerfest + to foredrag).
Trafikkens Luftforurening i Brønshøj-Husum
Debatmødet om trafikkens luftforurening i Brønshøj-Husum blev afholdt som planlagt d.12.11.09.
Debatmødet affødte en god politisk debat mellem deltagere, politikere og oplægsholdere – en debat
der satte fokus på den sundhedsskadelige luftforurening og løsningerne i Brønshøj-Husum.
Deltagerantallet var 35, hvilket var lavere end de forventede 50.
Debatmødet blev offentliggjort via Facebook, hvor alle relevante grupper i Brønshøj-Husum blev
kontaktet. 5 og 3 uger før arrangementet blev der bragt store artikler i lokalaviserne. Desuden blev
der delt 900 programmer ud langs de større veje i bydelen, og der blev hængt plakater i kulturhuset
og på bibliotekerne. Derudover blev programmet sendt ud til alle lokaludvalgsmedlemmerne.
Arrangørerne har lavet en netpublikation om emnet, der forventes færdig omkring d.4/5.12.
Arrangørerne opfordrer Lokaludvalget til at trykke publikationen i en papirudgave. I henhold til
indsendt regnskab er der udbetalt en bevilling på 50.000,00kr.
Integration og Volleyball 2009/10
Grøndal EV og Grøndalsvænget skole har som planlagt afholdt en række besøg og volleyballstævner
for 6.klasserne på Brønshøj-, Bellahøj-, Rødkilde-, Utterslev-, Rådmandsgade Grøndalsvængetskole.
Projektet Integration og Volleyball har været en stor succes. 340 børn har deltaget, heraf 125 børn
fra Brønshøj-Husum. 25 børn har ønsket at fortsætte som medlem af Grøndal EV – og dermed gøre
brug af det gratis kontingent, som Lokaludvalget har støttet. Der har været en overvældende
interesse for projektet fra både børn og lærere. Besøgene og stævnerne fortsætter ind i 2010, ligesom
der skal der afholdes en weekendtur i 2010. Arrangørerne formidler projektet via foredrag afholdt i
klub- og skoleregi. I henhold til indsendt regnskab for aktiviteterne i 2009, er der udbetalt en
bevilling på 8.750,00kr. (projektet er tildelt 3250,00kr til 2010aktiviteterne).

Ansøgninger

Ved ansøgningsfristen har Brønshøj-Husum Lokaludvalg modtaget 9 puljeansøgninger. Dertil
kommer 3 medlemsforslag/interne indstillinger samt en anmodning om udskydelse af et 2009-projekt
til 2010.
Ansøgt beløb
25 års jubilæum Brønshøj-Husum
aktivcenter
Bogudgivelse: Grøndal Københavns grønne forstad
Foredragsrække: Vitaminer for livet
Samtalis
Tipoff.dk
Jeg sætter min hat som jeg vil!
Vinterferie for børn 2010
VMKBH 2010
Etablering af bemandet værested for
18-23årige i Husum
Bogbusser - udskydelse af tidsplan
til 2010
Intern: Indvielse af legeplads i
Brønshøjparken
Intern: Informationsmøde om Bynet
2018
Intern: Tryk af
Luftforureningspublikation
I alt
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Øvrige ansøgninger, som ikke behandles
Ansøgning fra Nordsolen om ”Jul på slavisk”: Ansøgningen blev udskudt fra mødet 19. november,
og ansøger er blevet spurgt om at oplyse præcist sted og tid for arrangementet. Sekretariatet afventer
stadig disse oplysninger, og behandlingen er sat i bero indtil der er klarhed over det.
Håndbold event for 2.klasserne på Korsagerskole: Sekretariatet modtog ansøgningen
’Håndboldevent for 2.klasserne på Korsagerskole’ fra IF Stadion d.18.11.09 til behandling på
lokaludvalgsmødet d.21.01.10. Håndboldeventen blev afholdt d.20.november, og derudover indkom
ansøgningen efter ansøgningsfristen den 17.11.09. På denne baggrund har sekretariatet givet
ansøgningen et administrativt afslag.
ØKONOMI
I 2009 er der af Borgerrepræsentationen bevilget 2.806.000 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler,
og i 2010 er det udmeldte budget 2.860.000 kr.

Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at
støtte til de indkomne ansøgninger og interne projektforslag for henholdsvis 2009 og 2010. Der er
ikke mulighed for at overføre uforbrugte puljemidler fra 2009 til 2010.

Årets samlede puljebudget (2009)
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Årets samlede puljebudget (2010)
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