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PROTOKOL 
 
for mødet den 24.02.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 
 
 
 
 
 
1.  Borgernes 20 minutter (2011-21554) 

2.  Godkendelse af dagsorden (2011-21550) 

3.  Formandens meddelelser (2011-21561) 

4.  Møde med Socialborgmesteren (2011-27600) 

5.  Ansøgninger 1. runde FTM (2011-21696) 

6.  Ansøgninger 1. runde FKF (2011-21838) 

7.  Ansøgninger 1. runde FSS (2011-22061) 

8.  Ansøgninger 1. runde FBU (2011-22067) 

9.  Redegørelse og forslag fra Puljemiddeludvalget (2011-21104) 

10.  Medlemsforslag - Puljemidler ændringsforslag (2011-23363) 

11.  Regnskab for puljemidler 2010 (2011-22243) 

12.  Eventuelt (2011-21567) 
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1.  Borgernes 20 minutter (2011-21554) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget afholder 20 minutters åben spørgetid, hvor borgere kan stille 
spørgsmål eller komme med forslag til lokaludvalget.  

 

 

LØSNING 

Lokaludvalget afholder åben spørgetid, hvor borgere kan stille spørgsmål eller komme med forslag 
til lokaludvalget.  

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 24.02.2011 
 
  
Der var ingen fremmødte borgere med kommentarer eller forslag til lokaludvalget. 
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2.  Godkendelse af dagsorden (2011-21550) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.  

 

 

LØSNING 

Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet. 

 

Fraværende med afbud: 

Jan Due (afbud sent, suppleant ikke indkaldt) 

Jan Gebhardt Pedersen (afbud sent, suppleant ikke indkaldt) 

Luise Søe (ankom til mødet kl. 19.40) 

 

Fraværende uden afbud: 

Simon Simonsen 

Torben Adelborg-Beck 

Inger-Margrethe Christensen 

------------------------------------------------------------ 

Lartey Lawson forlod mødet kl. 19.40 

Linda Christensen ankom kl. 20.10 

John Bloch-Poulsen forlod mødet kl. 21.50 

Hans Bay forlod mødet kl. 22.35    

Allan Marouf var fraværende under behandling af ansøgning ”Koncert og workshop” 

Magdalena Szymanski var fraværende under behandling af ansøgning ”Kunstskole for børn og 
unge” 
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BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 24.02.2011 
 
  
Lokaludvalget godkendte dagsordenen for mødet med en tilføjelse af et ekstra punkt "Møde med 
Socialborgmesteren". Punktet blev placeret efter pkt. 3, "formandens meddelelser" i den udsendte 
dagsorden. Der blev endvidere godkendt, at den udsendte dagsordens punkt 7 "Ansøgninger 1. 
runde FBU" blev flyttet op umiddelbart efter det ekstra punkt på dagsordenen. 
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3.  Formandens meddelelser (2011-21561) 
 

1. Udbetaling af puljemidler 2011 til 2010-puljeprojekt 
Bevilget støtte til projekt ”Fodbold i gaderummet” i 2010 blev ved en fejl kun delvist udbetalt inden 
for 2010-regnskabåret. Det resterende støttebeløb er derfor udbetalt af 2011-puljemidler. Der er 
ansøgt hos Økonomiforvaltningen om, at det resterende beløb alligevel kan trækkes på 2010-
puljemidler. 
 

2. Høring om ophævning af ensretning af Faksegade 
Østerbro Lokaludvalg er blevet bedt om at udtale sig i forbindelse med Teknik- og 
Miljøforvaltningens planer om at ophæve ensretningen af Faksegade. Der frist for indsendelse af 
kommentarer den 11. marts 2011. Fagudvalget for teknik og miljø skriver et udkast til udtalelse. 
 

3. Høring om klimatilpasning 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget offentlig høring om Københavns Klimatilpasning. Der er frist 
for indsendelse af kommentarer den 11. april 2011. Fagudvalget for teknik og miljø skriver et 
udkast til udtalelse. 
 

4. Forbedringer på Søruten 
Østerbro Lokaludvalg er blevet bedt om at komme med inputs til forbedringer på Søruten. Der er 
frist for indsendelse af kommentarer den 1. april 2011. Fagudvalget for teknik og miljø skriver et 
udkast til udtalelse. 
 
 
Formanden orienterede på mødet om lokaludvalgets nye nyhedsbrev, der udsendes primo uge 9. 
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4.  Møde med Socialborgmesteren (2011-27600) 
NB! Nedenstående punkt blev taget på dagsordenen under pkt. 2, godkendelse af dagsorden, og har 
derfor ikke været udsendt på forhånd, men blev omdelt skriftligt på mødet. Punktet blev sat på 
mellem det oprindelige pkt. 3 og 4. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Det foreslås, 

1. at der afsættes 15.000 kr. af 2011-puljemidler til afholdelse af møde med 
Socialborgmester, Mikkel Warming den 9. marts 2011. 

(stillet af Allan Marouf)  

 

FORSLAG OG MOTIVATION 

Fagudvalget for social og sundhed har inviteret Socialborgmesteren til et møde, hvor lokaludvalgets 
mærkesager på socialområdet kan diskuteres. Mødet afholdes den 9. marts 2011 kl. 17-19 i 
Østerbrohuset lokale 1+2. 
 
Det foreslås, at mødes afholdes todelt: 
Kl. 17-18 møde mellem Socialborgmesteren og Fagudvalget m.m. samt interesserede suppleanter 
Kl. 18-19.15 åbent møde for interesserede østerbroere, hvor der kan stilles spørgsmål til 
Socialborgmesteren, (interessenter for socialområdet indbydes pr. mail til at deltage i mødet). 
 
 
 

ØKONOMI 

Budget 
 
Annoncering                 7.000 kr. 
Lokaleleje                     2.500 kr. 
Forplejning                   2.500 kr. 
Uforudsete udgifter      3.000 kr. 
I alt                             15.000 kr. 
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BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 24.02.2011 
 
  
Lokaludvalget godkendte bevilling af 15.000 kr. af 2011-puljemidler til møde med 
Socialborgmesteren 
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5.  Ansøgninger 1. runde FTM (2011-21696) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget imødekommer fagudvalgets indstillinger. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget 25 ansøgninger til Østerbropuljens 1. ansøgningsrunde 2011, 
hvoraf 2 ansøgninger er blevet forbehandlet af fagudvalget for teknik og miljø.  

 

LØSNING 

C2C center Østerbro af Jens Peter Mogensen 

Der søges om 100.000 kr. til videreførelse af ideer fra 2100.nu projektet. Projektet dækker løn i 
forbindelse med ansøgning om fondsmidler. 

Indstilling: Fagudvalget for teknik og miljø indstiller, at ansøgningen afvises, da der er tale om 
støtte til en ansøgningsfase, som ikke umiddelbart resulterer i et reelt produkt. 

 

Forskønnelse af Nordhavn Strand af Tvørabáturin 

Der søges om 75.000 kr. til opførelse af en badebro/sliske samt borde og bænke for at forskønne 
Nordhavn Strand. 

Indstilling: Fagudvalget for teknik og miljø indstiller, at ansøgningen imødekommes, da der er tale 
om en almennyttig forbedring af et rekreativt område. Fagudvalget ønsker ikke at støtte udgiften på 
15.000 kr. til sangbøger, da dette anses for at være en intern udgift. Der opfordres i stedet til at 
15.000 kr. bruges på en åben indvielse af de nye faciliteter og eller delvis finansiering af eventuelle 
merudgifter til bro eller borde/bænke. Det forudsættes, at et nyt budget med redegørelse for 
anvendelse af de resterende 15.000 kr. indsendes. 

 

ØKONOMI 

Østerbro Lokaludvalg har i 2011 fået udlagt 4.346.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. 

 Budget Disponeret 
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Østerbropuljen/egne projekter 3.146.000 kr. 1.072.259 kr. 
Miljøpunkt    400.000 kr.    400.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 2.272.259 kr. 

Resterende til disposition 2.073.741 kr. 
  

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandling og meddeler ansøgerne lokaludvalgets beslutning.  

 
 
BILAG 
Sekretariatets bemærkninger til 1. runde doc.doc 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 24.02.2011 
 
  
Ad 1: 
C2C: Ansøgningen blev afvist efter afstemning 
For: 0       Imod: 13       Undlod: 2 
 
Forskønnelse af Nordhavn Strand: Ansøgningen blev imødekommet efter afstemning. Støtten 
øremærkes 40.000 kr. til bro/sliske, 20.000 kr. til borde/bænke og 15.000 kr. til indvielse. 
 
Afstemning om ændringsforslag om bevilling af 75.000 kr. (40.000 kr. til bro, 20.000 kr. til 
borde/bænke og 15.000 kr. til indvielse): 
For: 7    Imod: 5    Undlod: 3 
Afstemning om bevilling af 75.000 kr. (40.000 kr. til bro, 20.000 kr. til borde/bænke og 15.000 kr. 
til indvielse): 
For: 10    Imod: 3    Undlod :2 
 
Torkil Groving afgav protokolbemærkning: "Jeg undlod at stemme på grund af, at der blev bevilget 
støtte til noget, der ikke var ansøgt". 
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6.  Ansøgninger 1. runde FKF (2011-21838) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget imødekommer fagudvalgets indstillinger.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget 25 ansøgninger til Østerbropuljens 1. ansøgningsrunde 2011, 
hvoraf 17 ansøgninger er blevet forbehandlet af fagudvalget for kultur og fritid.  

 

LØSNING 

Koncerter og workshop 
Der søges om 38.000 kr. til koncerter og workshop for konfirmander i Sions Kirke. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at aktiviteterne workshop, musik og sang 
samt koncert med Mozarts Requiem støttes med 24.000 kr. De øvrige aktiviteter støttes ikke, da de 
er afviklet inden bevillingstidspunktet. Fagudvalget påpeger, at konfirmandworkshoppen skal være 
åben for andre interesserede end Sions Kirkes konfirmander. 
 
 
Nordre Friblad 
Der søges om 36.000 kr. til prøvetryk af et husstandsomdelt blad (Nordre Firhavnsgade+sidegader) 
om Nordre Frihavnsgades nærmiljø. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid vurderer, at der er tale om en forretningsmodel med 
kommercielle interesser og indstiller at ansøgningen afvises. 
 
 
Gettogether 
Der søges om 75.000 kr. til afholdelse af et 3 måneders workshopforløb om thaiboksning og at 
skabe en forestilling om boksning. Forestillingen opføres i Ressourcecenter Ydre Nørrebro samt på 
Ny Tap på Carlsberg. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller at ansøgningen afvises, da projektet ikke 
vurderes at være tilstrækkelig bydelsrettet. 
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Lægeforeningens boliger Brumleby 
Der søges om 40.000 kr. til produktion af film om Brumleby. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller at ansøgningen afvises, da projektet anses for 
værende kommercielt. 
 
 
En aften med Mikis Theodorakis 
Der søges om 15.000 kr. til afholdelse af en koncert på Statens Museum for Kunst med 
kompositioner af Mikis Theodorakis. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet ikke 
vurderes at være tilstrækkelig bydelsrettet. Der henvises til Indre By lokaludvalgs pulje. 
 
 
Besættelsetidens illegale blade 
Der søges om 15.000 kr. til at skabe en film om produktion af illegale blade under 2. verdenskrig og 
betydningen heraf, med særlig vægt på Østerbro. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller at ansøgningen imødekommes, da projektet 
har en Østerbro-vinkel. Det anbefales at lokaludvalget anmoder om at få et antal eksemplarer af 
filmen(efter aftale) stillet til rådighed for bl.a. biblioteker, således at borgere der ikke kan se TV-
Østerbro også kan få mulighed for at se filmen. 
 
 
Forårskoncert 
Der søges om 8.000 kr. til prøveforløb og koncert for foreningen Sing’in Bodys medlemmer. Både 
prøver og koncerter er åbne. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes som en 
underskudsgaranti, hvis der gives mulighed for at andre sangsolistinteresserede østerbroere end 
foreningens medlemmer kan deltage. Dette skal adviseres i bydelen. Egenbetalingen skal være lige 
for medlemmer og ikke medlemmer. 
 
 
Østerbronx rugbyklub 
Der søges om 98.175 kr. til etablering af en rugbyklub på Østerbro. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller at ansøgningen imødekommes med 44.500 kr. 
øremærket budgetposterne udstyr, formidling og kamptrøjer som en mulighed for en igangsættende 
aktivitet på Østerbro. 
 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 24.02.2011 
 

 11 

Østerbro kulturfestival 
Der søges om 271.900 kr. til planlægning og afholdelse af en aktivitetsuge for at samle det lokale 
foreningsliv på Østerbro. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller at ansøgningen afvises på det foreliggende 
grundlag, da projektet, med lokaludvalgets kendskab til involvering i bydelen, synes vanskeligt 
realiserbart. 
 
 
D.Y.R 
Der søges om 36.500 kr. til afholdelse af en række danseinstallationer foran Den Frie Udstilling. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller at ansøgningen afvises, da projektet ikke 
vurderes at være tilstrækkelig bydelsrettet. 
 
 
Mudd Club 
Der søges om 12.900 kr. til en event i forbindelse med Frost Festival som en del af Wonderful 
Copenhagens festival Wondercool. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet er 
afviklet på bevillingstidspunktet. 
 
 
Nordhavn Regatta 
Der søges om 25.000 kr. til afholdelse af rostævne med traditionelle færøske robåde. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektet 
vil medvirke til at styrke de havnevendte fritidsaktiviteter og skaber liv i ydre del af Nordhavn. 
 
 
 
Danseworkshop 
Der søges om 8.875 kr. til afholdelse af workshops i Krudttønden og i Sankt Jakobs kirke med 
emnet dans. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes; 
arrangementerne skal dog være åbne og skal adviseres i bydelen. 
 
 
Åbne værksteder 
Der søges om 15.000 kr. til åbne værksteder, hvor ca. 30 lokale kunstnere udstiller deres værker. 
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Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller at ansøgningen imødekommes. Fagudvalget 
mener, at billedkunsten på Østerbro er nedprioriteret, og vil gerne støtte arrangementet, som af 
evalueringer fra de tidligere år viser, at arrangementerne har været en succes. 
 
 
Udgivelse af bøger 
Der søges om 25.000 kr. til udgivelse af bøger. 
 
Indstilling: fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises, da ansøgningen 
vurderes at være mangelfuld. Desuden henstilles til, at ØLU ikke yder støtte til udgivelse af bøger. 
 
 
Rekreativ idræt 
Der søges om 8.000 kr. idrætsaktiviteter til østerbroere der gerne vil stifte bekendtskab med idræt. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises, da der er tale om 
driftsudgifter.  
 
 
Kunstskole 
Der søges om 13.000 kr. til honorar for afholdelse af kunstskole 4 torsdage i foråret for børn. 
 
Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid og fagudvalget for børn og unge  indstiller, at 
ansøgningen imødekommes med 4.000 kr. som en underskudsgaranti, da projektet allerede er 
igangsat på bevillingstidspunktet. Fagudvalget vil dog gerne støtte den sidste del af projektet. Det 
er dog en forudsætning at der indsendes et budget hvor alle indtægter og udgifter er opstillet. 
 

 

ØKONOMI 

Østerbro Lokaludvalg har i 2011 fået udlagt 4.346.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. 

 Budget Disponeret 
Østerbropuljen/egne projekter 3.146.000 kr. 1.072.259 kr. 
Miljøpunkt    400.000 kr.    400.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 2.272.259 kr. 

Resterende til disposition 2.073.741 kr. 
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VIDERE PROCES 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandling og meddeler ansøgerne lokaludvalgets beslutning.  

 
 
BILAG 
Ansøgning-Øbro Idræt.doc 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 24.02.2011 
 
  
Ad 1.: 
Koncerter og workshop: Ansøgningen blev imødekommet med 24.000 kr. efter afstemning til 
workshop, musik og sang samt Mozart-koncert, da de øvrige aktiviteter er afviklet på 
behandlingstidspunktet. 
Afstemning om ændringsforslag til delvis bevilling på 24.000 kr. 
For: 13    Imod:0    Undlod: 1 
Afstemning om bevilling af 24.000 kr. 
For: 11   Imod: 1    Undlod: 2 
 
Nordre Friblad: Ansøgningen blev afvist efter afstemning om bevilling 
For: 3    Imod: 8    Undlod: 4 
 
Gettogether: Ansøgningen blev afvist efter afstemning om bevilling 
For: 0    Imod: 13    undlod: 3 
 
Lægeforeningens boliger - Brumleby: Ansøgningen blev afvist efter afstemning om bevilling 
For: 5   Imod: 6    Undlod: 5 
 
En aften med Mikis Theodorakis: Ansøgningen blev afvist efter afstemning om bevilling 
For: 1   Imod: 13    Undlod: 2 
 
Besættelsestidens illegale blade: Ansøgningen blev imødekommet efter afstemning om bevilling 
For: 13    Imod: 2    Undlod: 1 
 
Forårskoncert: Ansøgningen blev imødekommet efter afstemning om bevilling som 
underskudsgaranti 
Afstemning om forslag om bevilling af støtte som underskudsgaranti 
For: 16   Imod: 0    Undlod: 0 
Afstemning om bevilling 
For: 16   Imod: 0   Undlod: 0 
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Østerbronx: Ansøgningen blev delvist imødekommet med 44.500 kr. (øremærket udstyr, formidling 
og kamptrøjer) efter afstemning 
Afstemning om ændringsforslag om delvis bevilling 
For: 13   Imod: 0    Undlod: 3 
Afstemning om bevilling på 44.500 kr. øremærket udstyr, formidling og kamptrøjer 
For: 13   imod: 0   Undlod: 3 
 
Østerbro Kulturfestival: Ansøgningen blev afvist efter afstemning af bevilling 
For: 0    Imod: 12     undlod: 4 
 
D.Y.R.: Ansøgningen blev afvist efter afstemning efter bevilling 
For: 0    Imod: 13    undlod: 3 
 
Mudd Club: Ansøgningen blev afvist efter afstemning om bevilling 
For: 0   Imod: 16    Undlod: 0 
 
Nordhavns Regatta: Ansøgningen blev imødekommet uden afstemning 
 
Danseworkshop og søndagsmatiné: Ansøgningen blev imødekommet uden afstemning 
 
Åbne værksteder på Østerbro: Ansøgningen blev imødekommet uden afstemning 
 
Ansøgning om udgivelse af bøger: Ansøgningen blev afvist efter afstemning om bevilling 
For: 0   Imod: 16   undlod: 0 
 
Rekreativ idræt: Ansøgningen blev imødekommet efter afstemning om bevilling 
For: 11   Imod: 2    Undlod: 3 
 
Kunstskole på Østerbro: Ansøgningen blev delvis imødekommet med 10.000 kr. efter afstemning 
 
Afstemning om ændringsforslag om bevilling af 10.000 kr. til honorar 
For: 9    Imod: 0     Undlod: 6 
Afstemning om bevilling af 10.000 kr. til honorar 
For: 12   imod: 0     Undlod:3 
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7.  Ansøgninger 1. runde FSS (2011-22061) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for social og sundhed indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget imødekommer fagudvalgets indstillinger. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget 25 ansøgninger til Østerbropuljens 1. ansøgningsrunde 2011, 
hvoraf 5 ansøgninger er blevet forbehandlet af fagudvalget for social og sundhed. 

 

LØSNING 

”Netværk og information for nye pensionister” af Nabo Østerbro 

Der søges 39.000 kr. til afholdelse af ca. 4 møder for nye pensionister for at orientere om 
muligheden for kommunikation med det offentlige, samt oprettelse af netcafé med computer. 

Indstilling: Fagudvalget for social og sundhed indstiller, at ansøgningen bevilges 29.000 kr. til 
åbne møder for pensionister på Østerbro, da det er bydelsrettede og netværksdannende 
arrangementer, der sikrer, at de nye pensionister vil få relevant information om aktiviteter i 
nærmiljøet. Anskaffelse af computer til en netcafé støttes ikke, da det må anses som en intern 
driftsudgift, der bør afholdes af foreningen selv jf. lokaludvalgets retningslinjer. 
 

 ”Kontakt til det offentlige over Internettet” af Vibenshave 

Der søges om 29.974 kr. til indkøb af 7 computere med software til brug for etablering af åben 
datastue i Vibenshave til brug for undervisning af i ældre i brug af computer fx vejledning til 
NemID. 

Indstilling: Fagudvalget for social og sundhed indstiller, at ansøgningen afvises, da anskaffelse af 
computere til en datastue anses som en intern driftsudgift, der bør afholdes af foreningen selv, og 
ikke kan støttes jf. lokaludvalgets retningslinjer. 
 

”Gadeplan.dks seminar” af Gadeplan 

Der søges om 2.000 kr. til afholdelse af seminar for Gadeplans medarbejdere (ophold+forplejnign) i 
Vordingborg. 
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Indstilling: Fagudvalget for social og sundhed indstiller, at ansøgningen afvises da projektet med 
netværk blandt egne medarbejdere anses for at være en intern driftsudgift, der ikke kan støttes jf. 
lokaludvalgets retningslinjer. Yderligere vurderer fagudvalget, at det ikke er bydelsrettet, da det 
hverken foregår på Østerbro eller er målrettet Østerbro borgere/beboere. 
 

”Toner fra filmen” af Anne-Marie Kozeluh 

Der søges om 102.500 kr. til afholdelse af 10 koncerter med filmmusik for ældre forskellige steder i 
byen. 

Indstilling: Fagudvalget for social og sundhed indstiller, at der bevilges 25.000 kr. svarende til 5 
arrangementer á 5.000 kr., som skal afholdes på forskellige plejehjem i Østerbro bydel, så det 
kommer flest mulig af de ældre i målgruppen til gavn. Fagudvalget vurderer, at honoraret fylder 
uforholdsmæssigt meget i forhold til, at der hverken indgår frivillighed eller medfinansiering i 
projektet. 
 

”Musikalske møder mellemgenerationer” af Anne-Marie Kozeluh 

Der søges om 148.800 kr. til 20 møder mellem beboere på Kildevæld Sogns Plejehjem og børn fra 
Kildevældsskolen og Børnehaven Solvænget. 

Indstilling: Fagudvalgene for børn og unge og social og sundhed indstiller, at ansøgningen 
bevilges 35.000 kr. svarende til 5 arrangementer, da projektet er netværksdannende og 
dialogskabende på tværs af generationer. Projektet støtter godt op om fagudvalgets målsætninger 
om, at de unge lærer at have respekt og tage ansvar for hinanden og andre. Fagudvalget vurderer 
dog at 20 arrangementer er for meget i forhold til en relativt begrænset deltagerkreds på et enkelt 
plejehjem, og at forplejning til børnene må dækkes via Københavns Kommunes madordning / 
forældrebetaling.  
 

 

ØKONOMI 

Østerbro Lokaludvalg har i 2011 fået udlagt 4.346.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. 

 Budget Disponeret 
Østerbropuljen/egne projekter 3.146.000 kr. 1.072.259 kr. 
Miljøpunkt    400.000 kr.    400.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 2.272.259 kr. 

Resterende til disposition 2.073.741 kr. 
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VIDERE PROCES 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandling og meddeler ansøgerne lokaludvalgets beslutning.  

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 24.02.2011 
 
  
Ad 1.: 
Netværk og information af nye pensionister: Ansøgningen blev imødekommet efter afstemninger 
Afstemning om ændringsforslag om bevilling af 29.000 kr. 
For: 5   Imod: 7    Undlod: 3 
Afstemning af bevilling af 39.000 kr. 
For: 9   Imod: 5   undlod: 1 
 
Kontakt til det offentlige over Internettet: Ansøgningen blev imødekommet efter afstemning om 
bevilling 
 
Linda Christensen stillede ændringsforslag om bevilling 15.000 kr. 
Afstemning om Linda Christensens forslag 
For: 3   Imod: 8   undlod: 4 
Afstemning om bevilling af 29.974 kr. 
For: 11   Imod: 3    undlod: 1 
 
Gadeplan.dks seminar: Ansøgningen blev afvist efter afstemning om bevilling 
For: 2    Imod: 11     Undlod: 2 
 
Toner fra filmen: Ansøgningen blev delvis imødekommet med 25.000 kr. efter afstemning om 
bevilling 
Linda Christensen stillede ændringsforslag om bevilling af 25.000 kr. uden fastlæggelse af 
afholdelsessted 
Afstemning om Linda Christensens ændringsforslag 
For: 8   Imod: 4   Undlod: 2 
Afstemning om bevilling af 25.000 kr. 
For: 12   Imod: 2    Undlod: 1 
 
Musikalske møder mellem generationer: Ansøgningen blev delvist imødekommet med 35.000 kr. 
efter afstemninger 
Afstemning om ændringsforslag om bevilling af 35.000 kr. 
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For: 11   Imod: 0    Undlod: 4 
Afstemning om bevilling af 35.000 kr. 
For: 12   Imod: 2   undlod: 1 
Afstemning 
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8.  Ansøgninger 1. runde FBU (2011-22067) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for børn og unge indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget imødekommer fagudvalgets indstillinger. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget 25 ansøgninger til Østerbropuljens 1. ansøgningsrunde 2011, 
hvoraf 7 ansøgninger er blevet forbehandlet af fagudvalget for børn og unge.  

 

LØSNING 

 

”Kunstskole på Øbro Jagtvej Bibliotek” af Karen Lunden 
Se indstilling fra fagudvalget for kultur og fritid 
 

”Sport, kultur og sommerleg i Kildevældsparken” af Kildevældsparkens legeplads 

Der søges om 25.100 kr. til afholdelse af ugentlige aftener fra maj til august, hvor børn med deres 
familier kan deltage i forskellige sportsaktiviteter og events.  

Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektet er 
netværksdannende og forsøger at skabe en aktiv lokal deltagerinvolvering, hvor man kan mødes 
børn, unge og forældre. Projektet støtter godt op om fagudvalgets prioritering af netværksdannelse 
på tværs og en sikker by, hvor de unge lærer at have respekt og tage ansvar for hinanden. For at 
sikre udbredelsen af kendskab til projektet ud over de daglige brugere af legepladsen, indstiller 
fagudvalget, at det er en betingelse, at der adviseres i det lokale boligområde samt de nærmeste 
skoler og institutioner. 
 

”Jubilæum for Rosenvængets Korskole” af Frihavnskirkens- og Østerbro Pigekor 

Der søges om 10.000 kr. til fejring af korenes jubilæum med en koncertrække, indspilning af CD og 
køb af korværk. 

Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen afvises, da der søges til interne 
udgifter, som primært kommer medlemmerne af korskolen til gode, og ikke et åbent arrangement 
eller aktivitet. 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 24.02.2011 
 

 20 

 

”Østerbro ungdoms TV og medieinitiativ” af Klima TV 

Der søges om 51.100 kr. til 3 workshops for unge, hvor de unge introduceres til arbejde med 
filmoptagelser og redigering af film. 

Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen bevilges 9.000 kr. til 
undervisere og teknikere i forbindelse med gennemførsel af de 3 workshops, da det skal være 
igangsættende for udviklingen af et netværk blandt Østerbros skoleelever på klima og 
miljøområdet. Fagudvalget mener ikke, udgifter til forberedelse og anskaffelser bør støttes, da det 
anses som interne driftsudgifter ifølge lokaludvalgets retningslinjer. 
 

”Future sound 2011” af Østerbro Ungdomsskole 

Der søges om 20.000 kr. til et samarbejde mellem flere ungdomsskoler for at give talenter inden for 
rytmisk musik mulighed for at optræde live. 

Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen bevilges 4.000 kr. svarende til 
dækning af Østerbros andel af Københavns Kommunes ungdomsskole, da det er et 
netværksdannende men ikke videre bydelsrettet projekt.  
 

”Unge hjerter” af Rytmisk børne- og ungdomsskole 

Der søges om 40.000 kr. til genopsætning af forestillingen ”Unge Hjerter”, som er et forebyggende 
ungdoms- og integrationsprojekt om vold og anden krænkende adfærd. 

Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektet er 
dialogskabende og forsøger at forebygge vold og anden krænkende adfærd blandt børn og unge. 
Projektet støtter godt op om fagudvalgets målsætninger om at de unge lærer at have respekt og tage 
ansvar for hinanden. 
Fagudvalget ser gerne et samarbejde med arrangørerne i forbindelse med lokaludvalgets 
gennemførsel af sikker by ugen i maj. 
 

ØKONOMI 

Østerbro Lokaludvalg har i 2011 fået udlagt 4.346.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. 

 Budget Disponeret 
Østerbropuljen/egne projekter 3.146.000 kr. 1.072.259 kr. 
Miljøpunkt    400.000 kr.    400.000 kr. 
Ansættelser    800.000 kr.    800.000 kr. 
I alt 4.346.000 kr. 2.272.259 kr. 

Resterende til disposition 2.073.741 kr. 
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VIDERE PROCES 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandling og meddeler ansøgerne lokaludvalgets beslutning.  

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 24.02.2011 
 
  
Sport, kultur og sommerleg: Ansøgningen blev imødekommet uden afstemning 
 
Jubilæum for Rosenvængets Allé: Ansøgningen blev afvist efter afstemning om bevilling 
For: 0   Imod: 13   Undlod: 1 
Peter Bennedsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen 
 
Østerbro Ungdoms-TV:Ansøgningen blev delvist imødekommet med 9.000 kr. efter afstemning 
Afstemning om ændringsforslag om bevilling af 9.000 kr. 
For: 10   Imod: 0    Undlod: 5 
Afstemning om bevilling af 9.000 kr. 
For: 10   Imod: 1   Undlod: 4 
 
Future Sound: Ansøgningen blev imødekommet med 20.000 kr. efter afstemning om bevilling 
Afstemning om fagudvalgets ændringsforslag om bevilling af 4.000 kr. til projektet 
For: 6   Imod: 7    Undlod: 2 
Afstemning om bevilling af 20.000 kr. 
For: 9   Imod: 2   Undlod: 4 
 
Unge Hjerter: Ansøgningen blev bevilget uden afstemning 
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9.  Redegørelse og forslag fra Puljemiddeludvalget (2011-21104) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Puljemiddeludvalget indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender principperne i ad hoc- puljemiddeludvalgets 
redegørelse vedrørende ændring af retningslinjer, procedurer, information til 
lokaludvalgets hjemmeside og opstilling af holdningsark.  

2. at lokaludvalget godkender udkast til ændringer af retningslinjer for tildeling af 
puljemidler på Østerbro. 

3. at lokaludvalget godkender udkast til procedurer for behandling af 
puljeansøgninger i Østerbro Lokaludvalg. 

4. at lokaludvalget godkender udkast til holdningsark som fælles grundlag for 
tildeling af puljemidler. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg besluttede den 12. oktober 2010 at nedsætte et ad hoc udvalg (herefter 
betegnet puljemiddeludvalget) for at se på lokaludvalgets procedurer og retningslinier for tildeling 
af puljemidler. Baggrunden var at drøfte og behandle de ideer og forslag, der fremkom på 
lokaludvalget fremtidsseminar i august 2010, samt konkrete forslag til ændringer af procedurer og 
retningslinjer fremsat af 2 lokaludvalgsmedlemmer samt et af fagudvalgene. De indkomne 
medlemsforslag har indgået i puljemiddeludvalgets arbejde som baggrund for diskussionen og 
arbejdet i gruppen. De konkrete opstillede medlemsforslag er vedlagt i bilagsmaterialet. 

Puljemiddeludvalget har diskuteret ud fra følgende dagsordensemner: 

- Grundlag for bevilling/tildelingspraksis (her under generelle principper og 
tildelingspraksis) 

- Inspiration fra andre lokaludvalg 

- Procedurer og behandling (her under ansøgningsbehandling og forbehandling af 
ansøgninger) 

- Mulighed for brug af temaer 

- Gennemgang og diskussion af de konkrete indkomne medlemsforslag  

 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 24.02.2011 
 

 23 

LØSNING 

Som overordnet målsætning finder puljemiddeludvalget det vigtigt, at puljemidlerne kommer ud at 
arbejde i bydelen og kommer bydelens borgere til gode, samtidig med at en ensartet behandling af 
puljebevillinger sker med respekt for kommunalfuldmagten og de af lokaludvalget opstillede 
rammer og retningslinjer.  

Sammenlignet med mange af de andre lokaludvalg har Østerbro Lokaludvalg hidtil haft en 
forholdsvis restriktiv linje i forhold til behandling af puljeansøgninger. Der har været relativt flere 
afviste ansøgninger, og der er flere projekter, som kun har opnået delvis støtte. Puljemiddeludvalget 
er af den opfattelse, at den restriktive linje er et udtryk for en ansvarlig holdning til forvaltning af 
puljemidler, men at der på nogle punkter godt kan anlægges en mere imødekommende praksis for 
tildeling af puljemidler.   

For at sikre, at behandlingen af puljeansøgninger kan ske på et ensartet grundlag i alle fagudvalg og 
i selve lokaludvalget, foreslår puljemiddeludvalget, at der foretages ændringer i lokaludvalgets 
nuværende retningslinier samt at der opstilles et holdningsgrundlag, som skal fungere som en fælles 
referenceramme/rettesnor for at sikre en fælles linie i tildelingen af puljemidler. 

Puljemiddeludvalget har også beskæftiget sig med den gråzoneproblematik, som hidtil har været 
mellem lokaludvalgets egne projekter, ansøgte projekter og betegnelsen ”samarbejdsprojekter”.  Det 
foreslås, at der fremadrettet udelukkende arbejdes med 2 typer projekter - ansøgte projekter og egne 
projekter. 

Rammer for behandling af ansøgte projekter 

Puljemiddeludvalget anbefaler, at forbehandlingen af puljeansøgninger forsat skal ligge i 
fagudvalgene for at sikre en fagspecifik forbehandling af de enkelte ansøgninger. 
Fagudvalgsforbehandling af ansøgninger vil samtidig sikre, at der kommer en sammenhæng og en 
rød tråd til fagudvalgets øvrige arbejde og indsatsområder samt lokaludvalgets arbejdsplan og 
øvrige prioriteringer.  

Puljemiddeludvalget anbefaler tillige, at de 4 årlige puljebehandlinger/frister beholdes for ikke at 
belaste lokaludvalget og fagudvalgene med månedlige ansøgningsfrister. Behandling af 
puljeansøgninger er tidskrævende – både hvad angår små og store ansøgninger – og månedlig 
behandling af ansøgninger, vil lægge et øget pres på fagudvalgene i forhold til mødefrekvens og 
lange dagsordener. Da der med fagudvalgsarbejdet er tale om frivilligt arbejde, mener 
puljemiddeludvalget ikke, at der kan pålægges fagudvalgene yderligere arbejde.  

Lokaludvalget vil dog kunne beslutte at afholde ekstra ansøgningsrunde(r), og i denne forbindelse 
vil der kunne nedsættes ad hoc-puljebehandlingsudvalg, sådan som det for eksempel er sket i 2010. 

Forbehandling af ansøgninger 
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Til brug i forbindelse med behandlingen af puljeansøgninger anbefaler puljemiddeludvalget, at 
sekretariatet i stedet for oversigtsskemaer over de indkomne ansøgninger med kommentarer, 
udarbejder et forklæde til hver ansøgning. Forklædet skal indeholde:  

- et kort resume af projektet 

- det ansøgte beløb 

- praksis på området set i forhold til lokaludvalgets retningslinjer og evt. tidligere ansøgt 
beløb 

- sekretariatets bemærkninger; juridiske betragtninger og særlige obs’er samt  

- plads til medlemmers egne noter om projektet.  

Forklædet skal sikre et højere fokus på fagudvalgenes vurderinger og den politiske behandling. 
Sekretariatets bemærkninger skal ikke være anbefalinger, men skal udelukkende påpege eventuelle 
juridiske problemstillinger ved ansøgningen. 

Evaluering 

I forbindelse med evaluering af puljeprojekter foreslår puljemiddeludvalget, at der ud over de 
nuværende kriterier skal opstilles nogle mere målbare evalueringskriterier, som vil muliggøre, at der 
kan laves sammenligninger og opstilles succeskriterier for projekterne. Puljemiddeludvalget 
tilslutter sig således forslagene fra fagudvalget for børn og unge om ændring af evalueringskrav til 
ansøgere. Puljemiddeludvalget foreslår derfor, at de nuværende ansøgnings- og evalueringsskemaer 
revideres, for at få et øget fokus på mål og succeskriterier. Se vedlagte bilag. Desuden indføjes 
oplysningerne i tilsagnsbrevet/svarbrevet til ansøger.  

Bedre information til puljeansøgere 

Det skal gøres lettere for puljeansøgere at søge Østerbropuljen. Dette skal gøres ved at 
lokaludvalgets hjemmesides del om Østerbropuljen redigeres. Der skal lægges nogle vejledninger/ 
best practice ansøgninger/budgetter på siden, således at ansøgere kan få indblik i, hvad der 
forventes af indholdet i en ansøgning og et budget. Det samme for evalueringer og regnskaber. 
Opbygningen på hjemmesiden skal give en lettilgængelig oversigt over ansøgningsproceduren, 
således at ansøgere både let kan finde retningslinjerne for puljetildeling og den ønskede information 
om, hvad der kræves af en ansøgning. Det skal endvidere fremgå af hjemmesiden, at ansøger kan 
indhente svar på spørgsmål til ansøgninger, frister mv. ved henvendelse til sekretariatet. Der 
vedlægges et bilag, hvor det i punktform er angivet hvilken information, der som minimum bør 
findes på hjemmesiden. 

Rammer for behandling af lokaludvalgets egne projekter 
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Puljemiddeludvalget finder, at der som udgangspunkt bør stilles tilsvarende krav til 
projektbeskrivelser for lokaludvalgets egne projekter som til de ansøgte projekter. 
Puljemiddeludvalget foreslår derfor, at forslag til egne projekter skal beskrives i et særligt skema, 
som samtidig skal belyse hvad der forventes af ressourcetræk på lokaludvalgets sekretariat og 
medlemmer. Se vedlagte bilag. Retningslinierne for egne projekter er nærmere beskrevet i forslaget 
til holdningsark. 

Indstilling  

Samlet foreslår Puljemiddeludvalget, at lokaludvalget godkender principperne i denne indstilling 
samt vedtager forslagene til ændringer i puljemiddelretningslinierne og procedurerne for 
lokaludvalgets behandling af puljemiddelansøgninger. Endvidere foreslår udvalget, at principperne i 
holdningsarket vedtages som grundlag for lokaludvalgets vurdering af puljemiddelansøgninger samt 
for behandling af lokaludvalgets egne projekter. 

Puljemiddeludvalget vurderer, at vedtagelse af disse forslag vil imødekomme de indkomne forslag 
fra Fagudvalget for Børn og Unge og medlemsforslaget vedr. egne projekter.  

Omvendt vil vedtagelse af Puljemiddeludvalgets forslag samtidig indebære, at medlemsforslagene 
om hyppigere behandling af små ansøgninger eller delegering af behandling af små ansøgninger til 
lokaludvalgets sekretariat ikke imødekommes.  

VIDERE PROCES 

Såfremt puljemiddeludvalgets udkast til ændringer af procedurer og retningslinjer godkendes, 
forestår sekretariatet den videre sagsbehandling, herunder opsætning af ny information på 
lokaludvalgets hjemmeside.  

Vedtages de nye retningslinier, procedurer og holdningsarket, vil de træde i kraft allerede i 
forbindelse med Østerbropuljens 2. runde i 2011, hvor der er frist for indsendelse af ansøgninger 
den 26. april. De ændrede rammer mv. vil derfor skulle anvendes som grundlag for både den 
kommende forbehandling og den fremadrettede behandling af puljeansøgninger.  

 
 
BILAG 
Forslag til puljemidler - Finn Ankerstjerne.doc 
Holdningsark for tildeling af puljemidler for Østerbro Lokaludvalg.doc 
Indhold hjemmeside.doc 
Medlemsforslag til Østerbro Lokaludvalg sep 2010-Hans Bay.docx 
Projektskema for egne projekter.doc 
Retningslinjer - med indføjede ændringer.doc 
Revideret Ansøgningsskema for puljemidler.doc 
Revideret Evalueringsskema for puljemidler.doc 
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Uddrag af referat af FBU.doc 
UDKAST procedurer og retningslinier.doc 
Ændring af - Retningslinjer for tildeling af puljemidler på Østerbro.doc 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 24.02.2011 
 
  
Behandling af punktet blev udskudt til den 10. marts 2011  
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10.  Medlemsforslag - Puljemidler ændringsforslag (2011-23363) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Det forslås, 

1. at puljeansøgninger på 10.000 kr. eller derunder, skal kunne søges løbende, og 
ansøgningerne skal behandles løbende i lokaludvalget. 

(Stillet af Finn Ankerstjerne) 

 

FORSLAG OG MOTIVATION 

Baggrunden for forslaget er: 

Jeg ønsker, at give alle lige muligheder for at få del i lokaludvalgets puljemidler. Jeg mener derfor, 
at det er nødvendigt at sikre, at mindre arrangementer som cafe-møder, spontane arrangementer, 
små borgermøder osv., også har en chance for at komme i betragtning til puljemidlerne. 

Der lægges i retningslinierne for tildeling af puljemidler bl.a. vægt på, at aktiviteter skal fremme og 
”styrke netværksdannelsen og udviklingen af en fælles Østerbro-identitet”, skal ”gennemføres i 
samarbejde mellem flere grupper, foreninger eller institutioner”, og som ”skaber dialog og/eller 
netværk mellem bydelens borgere, brugere og institutioner på tværs af alder, etnisk baggrund og 
andre skel” 

Da mange aktiviteter og kreative arrangementer, ofte starter i små klubber og foreninger, og i 
græsrodsbevægelser, som handler ”her og nu”, og ikke planlægger 3-4 måneder ude i fremtiden, så 
mener jeg, at det vil gøre det nemmere og endda fremme mulighederne for at afholde cafe-møder, 
mindre borgermøder, høringer osv. om lokale emner eller om helt aktuelle emner.  

Ved kun at have 4 puljeansøgningsfrister om året, så bliver det umuligt at arrangere møder om helt 
nye og aktuelle emner, og jeg mener, at mange aktive borgere med nye og kreative indslag og ideer 
ikke får del i lokaludvalgets midler.  

Det vil være rigtig ærgerligt, hvis lokaludvalget mister kontakten med de mange frivillige og 
kreative mennesker, som kan gøre byen meget mere proaktiv og spændende.  

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 24.02.2011 
 
  
Behandling af punktet blev udskudt til den 10. marts 2011  
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11.  Regnskab for puljemidler 2010 (2011-22243) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender regnskab for puljemidler 2010.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg fik i 2010 udlagt 4.921.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 
2010. (Pris- og lønregulering indregnet.)  

De resterende 2010-puljemidler 1.287.439 kr. sendes retur til Københavns Kommune. 

 

ØKONOMI 

 

Puljeregnskab 2010 

Samlet budget 2010 4.921.000 kr. 

 Forbrugt 

Aktiviteter fra 2009*      27.000 kr. 

Østerbropuljen 1.835.846 kr. 

Egne projekter 1.120.000 kr. 

Ansættelser    650.085 kr. 

Difference ift reel udbetalt**            29 kr. 

I alt forbrugt  3.633.561 kr. 

 

* Forbruget vedrører annonceudgifter fra 2009, som først er betalt efter 31/12 2009 og derfor 
trækkes af 2010-puljemidler. 

** Ifølge Københavns Kommune regnskabssystem (KØR), er der udtalt 29 kr. mere, end registreret i 
forb. med lokaludvalgets udgifter. En bagatelforskydning som umiddelbart må forklares med en 
slåfejl el. lign. i regnskabet. 
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Oversigt over egne projekter og puljeansøgninger er vedlagt som bilag. 

 

VIDERE PROCES 

Lokaludvalget godkender regnskab for puljemidler 2010.  

 
 
BILAG 
Regnskab puljemidler 2010.xls 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 24.02.2011 
 
  
Behandling af punktet blev udskudt til den 10. marts 2011  
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12.  Eventuelt (2011-21567) 
 

 


