Arbejdsgruppen for Kultur og fritid - mødeindkaldelse og dagsorden
Dato og tidspunkt:
torsdag 12/08 2021, kl. 17:00 – ca18:30
Sted:
Sundholm 8
Afbud:
katarina@avlu.dk

1. Godkendelse af dagsorden, herunder tidsforbrug
*30 sekunders pause til hjernen.
2. Det seneste LUmøde – 10 min (drøftelse)
*30 sek.
3. KKdagsorden: Kultur- og fritidsudvalgets dagsorden/referat – (10 min, drøftelse)
Kig gerne dagsordnerne igennem på KK’s hjemmeside (du finder link i mail). Er der noget
arbejdsgruppen skal være opmærksom på?
*30 sek.
4. Evaluering af Besøg af KFF 11/8 (20 min, drøftelse)
*30 sek.
Baggrund: Kultur- og Fritidsforvaltningens nye direktør, Esben Danielsen, var den 11/8 på
besøg på hos arbejdsgruppen – sammen med bydelschef i Kultur S Bjarne Fey og
specialkonsulent Troels Gadegaard Frølich.
Ideen med mødet var at få et fast forum, hvor der er mulighed for at snakke om:
-Emner af relevans for både lokaludvalg og forvaltning, der optager os
-Kommende eller igangværende byudviklingsprojekter af relevans for kultur- og
fritidsområdet i jeres bydel
5. Høring af idekatalog (20 min drøftelse mhp. indstilling til LU-mødet 21. september)
Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en idekatalog (bilag G) til udvikling af ”Liv og
udfoldelse på vandet” i Københavns havn og kyster.
Ideen med kataloget er - via eksempler - at skabe debat om, hvad der er brug for i udviklingen
af et endnu bedre kultur- og fritidslivs i havnen og langs med Københavns kyster. Hvad skal
der være fokus på og hvad mangler der eventuelt?
Forvaltningen vil derfor gerne have AVLUs kommentarer og supplerende ideer hurtigst
muligt og senest inden udgangen af oktober 2021.
6. Ansøgninger – antal: 5 (35 min, beslutning)
* 30 sek.
7. Eventuelt
Den 6/10 kl. 17 kommer By og Havn og KFF for at orientere og drøfte Byens Hus og Bella Uno,
arbejdsgruppen skal derfor gerne finde alternativ dato til ordinært møde. Forslag: torsdag
den 7/10.

Arbejdsgruppens møder i 2021:
13. januar, 3. februar, 3. marts, 7. april, 5. maj, 2. juni,
12. august, 8. september, 6. oktober, 3. november, 8. december

