Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Grundlovsdag 2019
Dato for projektets afholdelse?
Oprindeligt skulle det holdes på Grundlovsdag, men grundet folketingsvalget fik vi lov at udsætte
arrangementet. Det blev gennemført d. 31/8 kl. 14-21 under titlen ”Sensommerdebat om frivillighed”.
Ansøgt beløb: 14.500,-

Bevilget beløb: 7.250,-

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
- Fødselsdagstale v. Øystein Leonhardsen, tidl. leder af Områdeløft Sundholm og initiativtager til
foreningshuset
- Havedebat om frivillighed med 5 politikere fra BR og tre lokale eksperter (cases)
- Live musik v. Balling & Svare (frivillige) samt Jakob Fischer Trio (betalt)
- Gratis grillmad og non-profit bar
- Pressemeddelelse til Amager Bladet
- Rekruttering af deltagere på facebook, pr. mail og ved opslag (invitation og program vedlagt)
- Boder ved Næstehjælperne Amager (salg af ting og sager for et godt formål) og Amager Vest
Lokaludvalg (information om bydelsudvikling, borgerdialog m.m.)
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Det er i høj grad lykkes at skabe en netværks- og dialogskabende atmosfære og mange stiftede nye
bekendtskaber. Blandt deltagerne var private borgere, byrådspolitikere og lokalpolitikere, frivilligrådet i
København, socialt udsatte, foreningsfrivillige og offentligt ansatte. Både debatemnet, musik og mad
bragte folk sammen på tværs af det offentlige og civilsamfundet og på tværs af bydelene. Borgere og
foreninger benyttede lejligheden til at blande sig i debatten.
Undervejs var Foreningshuset Sundholm 8 en af de eksempler, som blev debatteret. Her opnåede vi stor
opbakning til ideen om at udvide med 2. sal og alle de tilstedeværende politikere fik materiale med om
vores planer. I sidste uge besluttede kommunen at afsætte 2,8 mio. til at istandsætte 2. sal, så
arrangementet har bidraget til, at der i foreningshuset på sigt vil være plads til ca. 500 flere
borgeraktiviteter årligt. Det er en stor gevinst for begge bydele på Amager.
Besøgstal/antal deltagere:
Ca. 100-125 personer.
Samarbejdspartnere:
Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde i København,
Næstehjælperne Amager
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Programmet, musik, mad, vejr og stemning var over al forventning og vi er meget tilfredse med
arrangementet i sin helhed.
Emnet for debatten skal nok være mere konkretiseret på forhånd for at vække fleres interesse. Der vil
klart være flere besøgende, hvis det afholdes på Grundlovsdag.
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Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
På facebook, pr. mail ud i vores netværk, i pressemeddelelse og på invitationer og programmer.
Desuden med en mundtlig tak for støtten fra scenen under arrangementet.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Ja
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
Vi er glade for lokaludvalgets opbakning til arrangementet og takker mange gange for tilskuddet 
Vi vil meget gerne i dialog med lokaludvalget om baggrunden for ikke at give det ansøgte beløb. Blandt
andet for at afklare, hvordan vi fremover skal forholde os til at søge begge lokaludvalg til samme projekt,
udgifter til forplejning m.m. Det er særligt vigtigt for os, fordi frivilligcentret, som driver foreningshuset,
ofte rådgiver foreninger i at søge midler, herunder bydelspuljemidler.
Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.
Regnskab samt evaluering sendes pr. e-mail til amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk
Hvis du ikke har mulighed for at sende elektronisk, kan du sende til:
Amager Øst Lokaludvalg
Jemtelandsgade 3, lok. 417
2300 København S
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Udbetaling af støttebeløb
Pengene udbetales til Nemkonto. Du skal derfor oplyse sekretariatet om CVR-nr./CPR-nr., eller for
kommunale institutioners vedkommende et 5-cifret organisationsnr.
Der stilles krav om, at foreninger skal have en Nemkonto og et CVR-nummer (alternativt et cpr-nummer)
for at få udbetalt penge fra det offentlige.
Er du tvivl, kan du henvende dig til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat.
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