RETNINGSLINJER - LUNDTOFTEGADES AKTIVITETSMIDLER
Aktivitetsmidlerne er Lundtoftegades egen pulje til sociale aktiviteter. Beløbet bliver hvert år fastsat af
afdelingsmødet i September og puljen administreres af Afdelingsbestyrelsen.
Formålet med puljen er at støtte udviklingen af aktiviteter, herunder netværk, frivilligt arbejde, samt nye
og gamle traditioner.
Alle foreninger og aktiviteter kan søge om støtte fra puljen, såfremt de opfylder de spilleregler der er
vedtaget af afdelingsmødet. Beboere der ønsker at afholde et arrangement kan ligeledes søge puljen.
AKTIVITETSMIDLERNE STØTTER F.EKS. AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER:
Som så vidt muligt, er åbne for alle beboere
Som er nyskabende og eksperimenterende
Som er til gavn for udviklingen i Lundtoftegade
Som samler beboere på tværs af social og etnisk baggrund, alder og køn

-

AKTIVTETSMIDLERNE STØTTER IKKE:
Ferier og ture med overnatning
Aktiviteter med udelukkende religiøst eller politisk indhold
Aktiviteter hvor størstedelen af deltagerne bor udenfor AKB København, Lundtoftegade
Varige driftsudgifter ved voksenaktiviteter, dog er der mulighed for støtte til nyere netværk

-

KRITERIER FOR TILDELING AF AKTIVITETSMIDLER:
-

Aktiviteten skal annonceres mindst to uger før tilmeldingsfrist eller afholdelse. Enten ved opslag i
opgangene, indslag på infoskærmene, en invitation i beboernes postkasse eller via facebook.

-

Der skal som hovedregel opkræves egenbetaling eller medlemsgebyr for deltagelse i aktiviteten.
Deltagere som ikke bor i AKB København, Lundtoftegade skal betale en merpris på 50 %.

-

Ved større arrangementer, og specielt ved ture ud af bebyggelsen, forventes det, at der der bliver
skrevet et lille indlæg til hjemmesiden/facebookgruppen – meget gerne med et par billeder.
Afdelingsbestyrelsen hjælpe gerne med opsætning af tekst og billeder.

-

Ansøger/kontaktpersonen, skal aflevere regnskab med originale kvitteringer og dokumentation for
egenbetaling, senest en måned efter afholdelse. Dette afleveres på Ejendomskontoret.
En kopi af regnskabet afleveres til afdelingsbestyrelsen.

-

Ansøger/kontaktpersonen, skal aflevere en kort evaluering af aktiviteten til Afdelingebestyrelsen.

HAR DU/I BRUG FOR HJÆLP?
-

Så kom forbi Afdelingsbestyrelsens åbne træffetid: Den første tirsdag og tredje torsdag i måneden
klokken 16.30 – 19.30 i Beboerhuset 41B, 1. sal eller mail til akb.lundtoftegade.ab@gmail.com

