Arbejdsgruppen for
Social, omsorg, sundhed, integration og erhverv
- mødeindkaldelse og dagsorden
Dato og tidspunkt: d. 05/03 2020, kl. 17:30 – ca.19:30
Sted: Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65
AFBUD på katarina@avlu.dk

AMAGER VEST LOKALUDVALG
Sundholmsvej 8.
2300 København S

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden, herunder tidsforbrug
*30 sekunders pause til hjernen.
1.

www.avlu.dk

Det seneste LUmøde (5 min, drøftelse)
*30 sek.

2. KK-dagsordner/referater: Socialforvaltningen, Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Beskæftigelse- og integration (10 min, drøftelse)
Er der noget arbejdsgruppen og AVLU skal være opmærksom på?
Links til dagsorden/referat sendes i mail.
*30 sek.
3. Formanden for lokaludvalget deltager den 2. april (10 min, beslutning)
André deltager i arbejdsgruppens møde den 2. april.
Forslag til fokuspunkt: Erhvervsnetværk med inspiration fra Valby.
*30 sek.
4. Interne projekter, herunder hvad ønsker arbejdsgruppen at have fokus på
(15 min drøftelse og/eller beslutning)
•

Fokusprojekt indtil afvikling i august 2020: Sundhedsmarked

•
-

I gang/Opfølgning:
Opfriskning af puljekriterierne (Katarina forbereder til marts)
Hvad er AØLU’s holdning til oplægget (december 2019) fra Amager Erhverv om ’Ansøgning om støtte til etablering af SMV-erhvervsfremme-sekretariat på Amager’ (Lasse)
Grønne projekter med børn, i opstartsfase (Jann)
Lave en huskeliste over spændende ansøgninger og indkalde dem til møde for en mundtlig
afrapportering (Katarina forbereder til april)
Idébank:
Nyt grønt til de gamle havekasser + tunnellen (Jann), Besøg Sundby Væksthus, projekter i
Gyldenrisparken og Telemarksgadeområdet, Grønt/forskønnelse af søjlerne ved metrostationen måske i samarbejde med metrohaven (Lasse og Jann)

-

*30 sek.
5. Ansøgninger, antal: 10 (60 min, beslutning)
6. Eventuelt
Arbejdsgruppens møder i 2020:
16. januar, 6. februar, 5. marts, 2. april, 30. april, 4. juni,
13. august, 3. september, 8. oktober, 5. november, 3. december

Amager Vest Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

