
 

 

Retningslinjer for Østerbro Lynpulje 
 

Hvem kan søge?: 

 Børn og unge mellem 13 og 25 år 
 

Projektet skal: 

 foregå på Østerbro, og være til gavn for børn og unge på Østerbro  
 være for børn og unge og skal i så stort omfang som muligt planlægges af børn og unge  
 udføres af frivillige (du må ikke tjene penge på det)  
 være gratis at deltage  
 have et realistisk og detaljeret budget, der kan søges op til 15.000 kr. 
 (hvis du er under 18 år) have en voksen kontaktperson tilknyttet projektet.  

 

 Vi prioriterer: 

 Demokratiprojekter, fritidsaktiviteter og kulturelle projekter såsom teater, musik, håndværk, 
leg, teknik, idræt osv..  

 Projekter der styrker ansøgernes/deltagernes personlige, sociale eller faglige kompetencer  
 Erhvervsafklaring: hvilket job vil vi gerne ende med at få, rundvisning i lokale firmaer  
 Projekter hvor flere grupper eller lokale aktører samarbejder  

 

 Vi giver IKKE penge til: 

 Drift  
 Projekter der kun er til gavn for ansøgeren  
 Private arrangementer  
 Ture ud af bydelen  
 Indkøb af elektronik og andet udstyr  
 Kommercielle aktiviteter  
 Partipolitiske eller religiøse projekter  

 

  



 

Hvad er Østerbro Lynpulje, og hvordan kan man søge? 
Lynpuljen er for jer, der er mellem 13 og 18 år, som har en god idé til en sjov og spændende 
aktivitet på Østerbro. 

Uanset om I har prøvet at planlægge et projekt før, kan I søge om penge fra Lynpuljen til at lave 
jeres eget show, koncert, festival, turnering eller noget helt andet. 

Du kan søge op til 15.000 kr. 

Når du vil søge penge, skal du bruge vores ansøgningsskema, som du kan finde på lokaludvalgets 
hjemmeside http://www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk/  

 

Ansøgningsfrist 

Du kan søge penge til aktiviteter der foregår i 2016. Aktiviteten skal være afsluttet senest den 31. 
december 2016. 

Der er ansøgningsfrist hver måned (undtaget juli). Fristen ligger 10 før lokaludvalgets møde, så vi 
kan nå at gennemgå din ansøgning. Se ansøgningsfristerne for 2016 nedenfor: 

 

7. marts 
9. april 
8. maj 
6. juni 
6. august 
11. september 
3. oktober 
5. november 
4. december 

 

Har du brug for hjælp? 

Går du i stå eller har spørgsmål, så står der en gruppe frivillige folk fra lokaludvalget klar til at 
hjælpe jer. 

Ring eller skriv til Ellen fra lokaludvalgets sekretariat på T: 35557436 M: bd1k@okf.kk.dk  

http://www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk/
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