11.

Ansøgning om tilskud til ekskursioner for borgere med fokus på natur og miljø fra
Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum (2009-71031)

INDSTILLING OG Beslutning
Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,
1. at Lokaludvalget følger indstillingen fra Byudviklingsudvalget og fra
puljemidlerne bevilger delvis støtte på 4.000 kr. til Ekskursioner for borgere med
fokus på natur og miljø
Problemstilling
Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum søger om 15.000 kr. i støtte til 3 ekskursioner for borgerne
med fokus på Miljø og Natur. Ansøgte beløb dækker transport, rundvisninger, delvis forplejning og
PR/annoncering.
Ekskursionerne skal vække lokale borgeres interesse for det lokale og konkrete miljø. Miljøpunktet
håber at nå målgrupper som ikke ellers interesserer sig for miljø ved at lave ekskursionerne som en
blanding af læring og hygge. Dertil ønskes også at skabe netværk mellem borgerne som deltager og
kontakter til nye samarbejdspartnere.
Ekskursionerne er følgende:
13. juni

Ekskursionen til Den økologiske gård Stengården (udgår af
ansøgningen)

15. august

Naturen i Utterslev Mose

26. september

Regn- og spildevandstur

7. oktober

Tur til DTU om fremtidens biler

Målgruppen er haveejere, familier, naturinteresserede og storbymennesker. Forventet deltagerantal er
100 i alt.
Annoncering med flyers på offentlige steder. På egen hjemmeside, i eget nyhedsbrev plus i
lokalaviserne.
Egen medfinansiering er anslået til 60 timer inkl. deltagelse på turene.
Det oprindeligt indsendte budget er reduceret med 2.500 kr. hvilket er udgiften for den første
ekskursion, som er afholdt før lokaludvalgsmødet.
Byudviklingsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller til en delvis støtte på 4.000 kr. BUU

vurderer, at der er tale om fire ekskursioner, hvoraf kun den ene foregår i lokalområdet. Da de
enkelte ture er ikke målrettet borgere i Brønshøj – Husum, indstiller BUU, at der gives et beløb på
4000 kr. til turen den 15. august ”Naturen i Utterslev Mose”.
Løsning
Lokaludvalget bevilger 4.000 kr. til projektet
Økonomi
Hvis Lokaludvalget vælger at støtte Ekskursioner for borgere med 4.000 kr. kan midlerne tages af
puljemidlerne.
Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 2.842.000 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i
2009.
Der er heraf allerede disponeret over kr. 1.256.430, som det fremgår af orienteringspunktet.
Der resterer dermed 1.625.570 kr. på 2009-budgettet.
Puljemidlerne er givet som driftsmidler og bevillingen er anvist på Økonomiudvalgets bevilling, økonomisk
forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1.
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