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Sagsnr. Kategori
13072
Afvikling af
projekt/aktivitet

Sagsbehandler
William Rauff
Broløs (WRB)

Ansøger
hurraura

Projekttitel
Ansøgt beløb 2022
Javanesisk Workshop 19.000,00

Bevilling 2022
19.000

Bydelsforeningens anbefaling
Bydelsforeningen mener projektet er interessant og kan bringe noget
særligt til Sydhavnen, som ikke umiddelbart er set andre steder før - og
herigennem bidrage med et identitetsdannende element for området.
Workshoppen vil give Sydhavnens kunstnere mulighed for at erfare sig
musikalske kompetencer, som de ikke kan andre steder. Endvidere vil
workshoppen være med til at forstærke og skabe nye relationer blandt
områdets brugere.

Sekretariatets indstilling
Bystrategi støtter op om bydelsforeningens anbefaling om
betinget, fuld bevilling. Den javanesiske workshop vil kunne
bringe noget anderledes til området, som har potentiale til
at bidrage med at styrke relationerne mellem områdets
kunstnere, og derved styrke områdets kunst- og
kulturproduktion. Derfor indstilles, at projektet støttes med
19.000 kr. fra Bylivspuljen.

Bydelsforeningen opfordrer arrangører til at holde dørene åbne for
arrangementet, så forbipasserende og interesserede kan opleve musikken,
som gruppen Seni Reak Juarta Putra vil opføre og undervise i.

Bevillingen er betinget af, at der forud for udbetaling af
bevilgede midler redegøres for, hvordan ansøger vil holde
arrangementet åbent for omgivelserne.

Habilitet

Bydelsforeningen anbefaler betinget, fuld bevilling med en klar opfordring
til at fokusere på åbenhed gennem hele arrangementet.
13085

Afvikling af
projekt/aktivitet

Andreas Cuadros
Ellitsgaard (ACE )

Foreningen
Sydhavnen

Forår i Sydhavnen

25.000,00

4.000

Bydelsforeningen vurderer, at projektets mulighed for gennem et socialt og Bystrategi støtter op om Bydelsforeningens anbefaling om
Sarah Jarsbo er
aktivt arrangement, at adressere fælles- og naboskabet i bydelen, er
delvis bevilling. Forening Sydhavnen aktiverer i sit
inhabil.
særligt interessant og med et rigt potentiale for at styrke
fællesskabende arrangement, lokale ressourcer i form af
sammenhængskraften i området samt blive en tilbagevendende, årlig
Sydhavnspedellerne og spiller dermed aktivt ind i en
tradition.
væsentlig delstrategi for området omhandlende de socialt
udsatte brugergrupper. Derfor indstilles, at projektet støttes
Bydelsforeningen bemærker dog, at budgettet i høj grad fokuserer på et
med 4.000 kr. fra Bylivspuljen.
renoverings- og anlægsprojekt i form af terrasser i Jægergårdsgade, som
fylder uhensigtsmæssigt meget i projektets økonomi - og ikke aktivt
vurderes at bidrage til bylivsskabende aktiviteter for projektet på dagen på
samme måde som fx morgenmadsarrangementet gør.
Bydelsforeningen vurderer, at engageringen af Sydhavnspedellerne
bidrager til et stærkere fundament for sameksistensen og interaktionen
mellem forskellige brugergrupper i området. Det anbefales derfor at støtte
projektet med en delvis bevilling dækkende de udgifter, som projektet har
til engagering af Sydhavnspedellerne.

13093

Afvikling af
projekt/aktivitet

William Rauff
Broløs (WRB)

kasa kasa ApS

kasa kasa elsker festival under
Kulbroen

25.000,00

25.000

Bydelsforeningen finder projektet ambitiøst, interessant og særdeles
inkluderende med flere forskellige typer arrangementer. Her er tale om et
projekt, der besidder stort potentiale for at aktivere brugerne i området,
samt få brugere ude fra området ind. Projektet tikker en bred vifte af
puljekriterierne af og vurderes at bidrage meget positivt til områdets vision
og et omfavnende byliv. Bydelsforeningen anbefaler derfor fuld bevilling.
Bydelsforeningen foreslår, at der kan etableres et samarbejde med
sydhavnspedellerne.

13127

Afvikling af
projekt/aktivitet

William Rauff
Broløs (WRB)

Aarhus
Cykelværksted

Tour de France på
Sydhavnen

10.000,00

10.000

Bydelsforeningen vurderer overordnet projektet for at være sympatisk,
spændende og inkluderende, med potentiale for at aktivere brugere i
området såvel som brugere udenfor området, hvor den fysiske del også
bidrager til at opfylde tildelingskriterierne for bylivspuljen. På baggrund af
dette anbefaler bydelsforeningen fuld bevilling.
Bydelsforeningen bemærker dog, at ansøger gerne må fremhæve den
fysiske del og eventuelt kunne dette forgå i et samarbejde med Gladere
Gader.

Bystrategi støtter op om bydelsforeningens anbefaling om
fuld bevilling. Kasa Kasa Elsker festival under broen er et
ambitiøst projekt, som besidder potentiale til at aktivere
mange forskellige typer af brugere, og ikke mindst have en
relationsskabende indgangsvinkel for besøgende. Projektet
vil også binde sig ind i flere af områdets delstrategier og
være med til at få brugere ude fra området ind, samt et
potentiale for at forankre sig i området, som et
tilbagevendende arrangement. Derfor indstilles, at projektet
støttes med 25.000 kr. fra Bylivspuljen.
Bystrategi støtter op om bydelsforeningens anbefaling om
fuld bevilling. Tour de France på Sydhavnen er et
interessant initiativ, der i samarbejde med REUSE, vil være
med til at iscenesætte og involvere bevægelse i form af
cykling, hvilket vil positivt binde sig til delstrategi 5 – Til, fra
og rundt i en bydel. Endvidere vil arrangementet være
målrettet en bred gruppe sportsinteresserede, og herved
bidrage med en identitetsskabende funktion for ellers ikke
gængse brugere. Derfor indstilles, at projektet støttes med
10.000 kr. fra Bylivspuljen.
Forud for afvikling af arrangement, skal ansøger redegøre
for, at man lever op til TV2's betingelser i forbindelse med
den givne tilladelse til visning af Tour de France på
storskærm. Herunder skal der særligt tages hensyn til:
•Der skal være adgang for alle til arrangementet
•Der må ikke tages entre til arrangementet
•Der må ikke ske en kommercialisering af begivenheden i
form at reklamer på skærmen (ud over de reklamer, TV 2
udsender i reklameblokkene)
•TV 2s signal skal anvendes, og arrangøren er selv ansvarlig
for fremføring af udsendelsessignal

13135

Formodning af
projekt/aktivitet

Emil Møller
Jønsson (EMJ)

Udstillingsstedet
Spanien19c

Symposion under
Festugen

25.000,00

25.000

Bydelsforeningen vurderer at projektet har en god bredde. Her er tale om
et projekt der udover en mere traditionel performance også arbejder med
hvordan kunstnere kan arbejde med og i byudviklingsområder. Den store
bredde i projektet medvirker til at der er indhold af mere professionel
interesse, men også noget der appellerer mere bredt. Projektet er desuden
både afsøgende og inddragende. Projektet opfylder flere af puljekriterierne
og i forlængelse heraf derfor bidrager positivt til områdets vision.
Bydelsforeningen anbefaler derfor betinget, fuld bevilling dog med en
betingelse af at der skrues op for marketingsindsatsen.

Bystrategi støtter op om Bydelsforeningens anbefaling om
betinget, fuld bevilling. Projektet vurderes at spænde bredt
ift. både det faglige indhold men også ift. flere af
puljekriterierne og visionen for området.
Derfor indstilles det, at projektet støttes med 25.000 kr. fra
Bylivspuljen. Der ønskes forud for udbetaling af bevilgede
midler en redegørelse fra ansøger for, hvordan man skruer
op for marketingsindsatsen.

13140

Formodning af
projekt/aktivitet

Andreas Cuadros
Ellitsgaard (ACE )

Husforbi-Gadeliv
(Forening
Oplysning Om
Gadeliv)

Sydhavnens
Ambassadørkorps
fase2

25.000,00

25.000

Bydelsforeningen finder projektet rigtig godt og positivt, og som et naturligt
næste skridt i det arbejde med fokus på opsøgende naboskab, som blev
igangsat med støtte fra mikropuljen i 2021. Projektet opleves, som
værende vigtigt for bydelen og for sameksistensen og naboskabet mellem
aktører og brugergrupper i området, og giver herigennem mulighed og
plads til, at øvrige bylivsinitiativer kan afvikles for alles bedste. Der
anbefales fuld bevilling.

Bystrategi støtter op om Bydelsforeningens anbefaling om
fuld bevilling.
Sydhavnens Ambassadørkorps har et fortsat stort potentiale
for at skabe fundamentet for styrket sameksistens og
samarbejder mellem store og små aktører i området, og
derigennem styrke fællesskabsfølelsen og forståelsen for
hinanden i Sydhavnskvarteret. Derfor indstilles, at projektet
støttes med 25.000 kr. fra Bylivspuljen.
Der ønskes forud for udbetaling af bevilgede midler en
redegørelse/konkretisering fra ansøger i forhold til afvikling
af de fremhævede arrangementer – ligesom det bemærkes,
at lån af lokale hos Wahlberg skal stilles vederlagsfrit til
rådighed, så udgifter hertil udelukkende vil dække rengøring
og almindeligt vedligehold for den aftalte periode.

13145

Afvikling af
projekt/aktivitet

William Rauff
Broløs (WRB)

hurraura

Xylofon Byg og
Samspil på Sydhavn

24.080,00

24.080

13146

Afvikling af
projekt/aktivitet

Andreas Cuadros
Ellitsgaard (ACE )

Foreningen
Sydhavnen

Sydhavnens Festival

100.000

0

13151

Afvikling af
projekt/aktivitet

Emil Møller
Jønsson (EMJ)

Kulbroens Venner

Bridging Exhibitions

25.000,00

25.000

Bydelsforeningen vurderer projektet for at være ambitiøst og sympatisk.
Endvidere, vil der være potentiale for at skabe et fedt byrum omkring
lokalerne, hvor der vil blive øvet xylofon. Bydelsforeningen udviser dog
bekymring for en manglende åbenhed for projektet, da budgettet ikke
redegør for PR.

Bystrategi støtter op om bydelsforeningens anbefaling om
betinget, fuld bevilling. Xylofonbyg og Samspil på
Sydhavnen har mulighed for at skabe et levende byrum med
et unikt musikalsk indhold. Derfor indstilles, at projektet
støttes med 24.080 kr. fra Bylivspuljen.

Bydelsforeningen vil derfor anbefale betinget, fuld bevilling med et
opfølgende krav til ansøger om at præcisere, hvordan PR vil håndteres,
samt hvilken målgruppe projektet forsøger at gå efter. Dette med henblik
på at give alle mulighed for at deltage i projektet. I denne forbindelse kan
rettes henvendelse til Forening Sydhavnens bestyrelse med henblik på
hjælp til at kommunikere bredt ud.

Det ønskes forud for udbetaling af midler, at ansøger
redegør for, hvordan projektet markedsføres og tilmeldes,
samt meget gerne gøres tilgængeligt og åbent for omverden
ved at trække den fysiske afvikling udenfor.

Administrativt afslag.
Bydelsforeningen finder projektet ambitiøst, interessant og meget aktuelt
ift. temaer og udfordringer som projektet danner rammer om. Temaerne er
både aktuelle ift. bylivspuljen og ift. Sydhavnen generelt. Bydelsforeningen
synes dog at beskrivelsen af de kuraterede samtaler og talks er
ufyldestgørende, men Kulbroens Venner har tradition for at levere stærke
faglige arrangementer, ligesom CV’et på kunstneren synes stærkt.
Bydelsforeningen anbefaler derfor betinget, fuld bevilling på 25.000 kr.
Bevillingen er betinget af, at der tilknyttes en professionel
kurator/formidler. Det kunne være nogen der er vant til at lave sådanne
debatter eks. biblioteker/uddannelser/lokale foreninger i kvarteret, som
arbejder på denne led.

Sarah Jarsbo er
inhabil.

Bystrategi støtter op om Bydelsforeningens anbefaling om
betinget, fuld bevilling. Projektet vurderes at spille godt
sammen med de tematikker, som fylder meget i Sydhavnen
til hverdag, og som også er udfordringer der rækker ud over
Sydhavnskvarteret. Desuden er hele teamet bag
ansøgningen meget stærkt fagligt og vurderes særdeles
kompetente til at løse opgaven.
Derfor indstilles det, at projektet støttes med 25.000 kr. fra
Bylivspuljen. Der ønskes forud for udbetalingen af bevilgede
midler en redegørelse for, hvordan ansøger vil kuratere de
beskrevne debatter.
I forbindelse med bevilling vil Teknik og Miljø kraftigt
opfordre ansøger til at række ud til uddannelsesinstitutioner,
herunder skoler, ligesom områdets socialt udsatte ønskes
inddraget gennem henvendelse til MSB, Aarhus Kommune.

13152

Formodning af
projekt/aktivitet

Andreas Cuadros
Ellitsgaard (ACE )

Foreningen
Sydhavnen

13155

Formodning af
projekt/aktivitet

Andreas Cuadros Y Factory
Ellitsgaard (Teknik
og Miljø) (ACE )

Sydhavnens
Hjemmeside

25.000,00

25.000

Bydelsforeningen finder projektet godt og med mulighed for at kunne skabe Bystrategi støtter op om Bydelsforeningens anbefaling om
Sarah Jarsbo er
overblik og styre initiativer i området.
fuld bevilling.
inhabil.
Sydhavnens hjemmeside besidder et godt potentiale som
Det vurderes væsentligt, at hjemmesiden omfavner og dækker hele
platform for synliggørelse af aktører og aktiviteter i
Sydhavnskvarteret, og derigennem kan fungere som løftestang for
området, samt facilitering og organisering af fremtidige
organisering af den brede vifte af aktører og initiativer i området – også
bylivsinitiativer. Derfor indstilles, at projektet støttes med
med henblik på at synliggøre Sydhavnskvarteret for udefrakommende
25.000 kr. fra Bylivspuljen.
borgere og interessenter. Der anbefales fuld bevilling.
Der ønskes forud for udbetaling af bevilgede midler en
Der opfordres på det kraftigste til, at ansøger går i koordinerende dialog
redegørelse fra ansøger for i hvilken anden kommunal pulje,
med A. Enggaard A/S - som i sin udvikling af den nordlige del af området,
der er søgt midler, om der er givet tilsagn, og hvilken
har etableret hjemmesiden www.sammenomsydhavnen.dk - så man i
betydning det vil have for projektet, såfremt disse midler
fællesskab kan ”pege på hinanden” og linke til hinandens hjemmesider, idet ikke tildeles. Endvidere ønskes det belyst, hvordan
der kan være forskellige perspektiver, som sammen kan understøtte
hjemmesiden forventes driftet, vedligeholdt og udviklet på
hinanden.
sigt.

"En bog om
Sydhavnen"
(arbejdstitel)

25.000,00

25.000

Bydelsforeningen finder projektet væsentligt og med potentiale for at
inddrage et bredt netværk af aktører gennem ansøgers mangeårige, lokale
kendskab og forankring til området. Der anbefales fuld bevilling, så ansøger
kan lave et format, på baggrund af hvilket, der kan søges flere midler til
projektet – hvorfor støtten gives i form af udviklingsmidler.

Bystrategi støtter op om Bydelsforeningens anbefaling om
Sarah Jarsbo er
fuld bevilling.
inhabil.
En bog om Sydhavnen besidder et potentiale for at inddrage
bredt i sin research, og for i sin endelige, publicerede form,
at give et interessant indblik i Sydhavnskvarteret fra et
lokalt perspektiv, og invitere udefrakommende borgere og
besøgende indenfor i et helt særligt, kulturhistorisk område
under udvikling. Derfor indstilles, at projektet støttes med
25.000 kr. fra Bylivspuljen.
Det bemærkes, at ansøger i bogens tilblivelsesproces skal
lægge vægt på en bred inddragelse af og dialog med
områdets aktører.

13159

Afvikling af
projekt/aktivitet

Emil Møller
Jønsson (EMJ)

MUX

Harbourscape
Festival

25.000,00

25.000

Bydelsforeningen vurderer at projektet er godt og interessant ligesom det
er helt i tråd med bylivspuljens visioner. Det vejer desuden tungt i
vurderingen at projektet går på tværs af Sydhavnen og at der er flere
forskellige aktører inde over projektet. Her er tale om et projekt, der
besidder stort potentiale for at aktivere brugerne i området og at åbne
området op for borgere udefra. MUX har desuden tidligere løftet tilsvarende
begivenheder med stor succes. Der er altså tale om et projekt, der i den
grad åbner området for nye besøgende. Bydelsforeningen anbefaler derfor
fuld bevilling.

Bystrategi støtter op om Bydelsforeningens anbefaling om
fuld bevilling. Det vurderes særdeles positivt at projektet
går på tværs af Sydhavnen. Der er tale om et projekt, med
et markant potentiale for at aktivere både områdets brugere
samt folk udefra. Desuden er hele teamet bag ansøgningen
meget stærkt fagligt og vurderes særdeles kompetente til at
løfte projektet.
Derfor indstilles det, at projektet støttes med 25.000 kr. fra
Bylivspuljen.

Bydelsforeningen anbefaler at i tilfælde af der benyttes
udstillingskunstnere, skal de have honorar på lige fod med musikerne.
13160

Afvikling af
projekt/aktivitet

William Rauff
Broløs (WRB)

Frontløberne

SEEKFRONT Sydhavns Festival
2022

25.000,00

25.000

Bydelsforeningen mener projektet vil være en særdeles inkluderende og
spændende tilføjelse til Sydhavns Festival 2022. Projektet vil bidrage
positivt til områdets kunstneriske identitet.
Bydelsforeningen vurderer også, at projektet ville kunne afvikles uden
Sydhavnens festival, men, at de to festivaler vil komplimentere hinanden
godt. På baggrund af dette anbefaler bydelsforeningen fuld bevilling.

13161

Afvikling af
projekt/aktivitet

Andreas Cuadros
Ellitsgaard (ACE )

Club Curious

Planteoase hos Club
Curious i Sydhavnen

25.000,00

25.000

Projektet er fint, inkluderende og aktiverende i sin måde at række ud i
området, og har potentiale til at skabe byliv og fællesskab gennem
etableringsperiodens workshops såvel som til indvielse/sommerfest samt i
den mere blivende situation som udendørs opholdsrum, som vurderes at
blive til gavn for områdets brugere og besøgende, og herigennem bidrage
til bydelens liv mellem husene. Der anbefales fuld bevilling.

Bystrategi støtter op om bydelsforeningens anbefaling om
fuld bevilling. SEEKFRONT er en spændende tilføjelse til
Sydhavnens festival, og vil bidrage med en positiv
relationsskabende funktion i vækstlaget på sydhavnen,
endvidere er den efterfølgende natklub en interessant
tilføjelse og vil bidrage til områdets unikke identitet. Derfor
indstilles, at projektet støttes med 25.000 kr. fra
Bylivspuljen.
Bystrategi støtter op om Bydelsforeningens anbefaling om
fuld bevilling.
Planteoasen hos Club Curious i Sydhavnen rækker ud i og til
området, og lægger et ambitiøst, bylivsskabende lag til et
anlægsprojekt ved både under og efter sin etablering at
tiltrække og invitere områdets brugere til ophold og kreativt
fællesskab. Derfor indstilles, at projektet støttes med 25.000
kr. fra Bylivspuljen.
Det bemærkes, at der i etableringsprocessen skal ske
rettidig kommunikation udadtil for optimal inddragelse, og
dermed indfrielse af bylivsambitionerne. En forudsætning for
udbetaling af bevilgede midler vil være, at ansøger selv
indhenter relevante tilladelser fra kommune og myndigheder
i forbindelse med etablering af anlægsprojekt og afvikling af
arrangementer.

13167

Formodning af
projekt/aktivitet

Ansøgt/bevilget i alt

Emil Møller
Jønsson (EMJ)

Fuldmåne

Lille Træ - udvikling
og inddragende
workshops

25.000,00

428.080

25.000

307.080

Projektet er godt, inkluderende og aktiverende i sin tilgang til at
levendegøre en fortælling. Især elementet med at involvere børn vejer
tungt i bydelsforeningens vurdering af projektet. Ansøger har et stærkt CV
og på baggrund heraf vurderes projektet at kunne løftes på sigt. Det er
svært på baggrund af ansøgningen helt at vurdere grænsefladerne mellem
workshop og forestilling, men da projektet i sin beskrivelse vurderes at
løfte flere af puljens visioner, anbefaler Bydelsforeningen at projektet
tildeles fuld støtte. Det er bydelsforeningens håb at den økonomiske støtte
kan muliggøre at projektet kan få et robust fundament til fremtiden.

Bystrategi støtter op om Bydelsforeningens anbefaling om
fuld bevilling. Bystrategi er enig i vurderingen om at det er
et godt projekt som er inkluderende. At projektet har fokus
på især børn adskiller sig fra de andre ansøgninger. Ansøger
har et stærkt CV og på baggrund heraf vurderes projektet at
kunne støttes.
Derfor indstilles det, at projektet støttes med 25.000 kr. fra
Bylivspuljen.

