
Beslutningsreferat fra Pulje til indsatser rettet mod nye borgere i kultur- og foreningslivet, 1. ansøgningsrunde 2016
Sag nr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Indstilling Konsulent begrundelse

4940 Indvandrerradioen Vi er også Aarhusierne 80.000,00 0,00 Afslag

4962 HARLEV IDRÆTSKLUB harlev basket for alle 5.000,00 0,00 Afslag

4992 DEMOKRATISK KVINDER OG BØRN Integration 66.500,00 0,00 Afslag

5069 Aarhus Syd Taekwondo Klub v. 
Metin Aydin

Integration af flygtninge og 
indvandrere via kampsport

98.400,00 19.900,00 Vi har stor sympati for jeres projekt, og vi synes rigtig godt om jeres idé med at lave indslusningsforløb 
for målgruppen. Vi kan dog ikke støtte en ombygning af jeres omklædningsfaciliteter, da vi ikke mener 
det er en forudsætning for at kunne gennemføre aktiviteten. Vi henviser jer i stedet til Sport & Fritid, 
som administrerer en pulje I kan søge til dette formål. Læs mere om puljen via dette link: 
http://www.aarhus.dk/da/borger/kultur-idraet-og-fritid/fritid-og-idraet/for-foreninger/tilskud-stoette-
puljer/anlaegspuljen.aspx
Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2017. Det er en 1:1 pulje, hvilket betyder at I for hver krone I søger 
selv skal finde tilsvarende egenfinansiering. 
Til gengæld vil vi gerne støtte med midler til de øvrige udgiftsposter I har i jeres budget.

5151 TRADE TEST SITE Exchange Library - rethink 
community

80.000,00 0,00 Som I beskriver jeres målgruppe i ansøgningen er den meget bred.Målgruppen for puljen beskrives 
således: 
Indsatsen rettes fortrinsvis mod nye borgere som her defineres som borgere, der inden for de seneste 
tre år er tilflyttet Aarhus Kommune og som har begrænset kendskab til dansk kultur- og foreningsliv 
samt dansk demokratiforståelse.
Vi kan ikke i jeres ansøgning læse, at det specielt er denne målgruppe I vil henvende jer til og vi kan 
derfor ikke støtte de tiltænkte aktiviteter med midler fra denne pulje. 
Ud fra budgettet vurderer vi, at projektet får svært ved at fortsætte efter projektperioden, idet så stor 
en del af budgettet er øremærket honorarer samtidig med at der ikke opereres med en 
egenfinansiering. Vi mangler således viden om, hvorledes projektet efterfølgende vil forankres i 
foreningen eksempelvis gennem frivilligt arbejde.

5163 AARHUS KOMMUNE Velkomst App 75.000,00 0,00 Afslag

5173 Studenterhus Aarhus Vejviserne 75.000,00 75.000,00 Vi finder jeres idé er rigtig god og hæfter os især ved, at I arbejder på at understøtte etableringen af 
personlige relationer mellem unge flygtninge og unge etniske danskere. 
Vi vil bede jer uddybe hvad der menes med at koblingen mellem studentermålgruppen og nye borgere 
mellem 18 og 25 år måske kan tænkes yderligere ind i et samarbejde med Kulturbazar-projektet. 
Vi vil opfordre jer til at tage kontakt til DFUNK's indsats Med til bords, som vi tror vil kunne hjælpe jer 
med at få hul på den del af projektet, som handler om at få fat i de unge flygtninge. Vi finder et 
samarbejde mellem jeres respektive projekter til denne pulje meget relevant.
Vær opmærksom på at jeres målgruppe kan benytte sig af Frivillignets Fritidspulje, som fritager 
målgruppen for kontingentbetaling.  Her er link til puljen: https://fritidspuljen.flygtning.dk/



5174 DFUNK - Dansk Flygtningehjælp 
Ungdom 

Med til bords - Mad, 
fællesskab og dialog med 
unge flygtninge

68.500,00 68.500,00 DFUNK gør et stort og flot stykke arbejde i forhold til de unge flygtninge og vi bifalder jeres samarbejde 
med Ungdomskulturhuset. 
Det er en forudsætning for at I får tilsagn om støtte, at I udvider jeres målgruppe til at være alle unge 
flygtninge mellem 15 og 25 år og ikke kun de uledsagede flygtninge. Derudover vil vi opfordre jer til at 
tage kontakt til Studenterhus Aarhus' projekt Vejviserne, som vi tror vil kunne hjælpe jer med at få hul 
på den del af projektet, som handler om at knytte de unge flygtninge til foreningslivet. Vi finder et 
samarbejde mellem jeres respektive projekter til denne pulje meget relevant.
Vi har en forventning om, at det er en del af jeres projekt at arbejde på at løse forankringen af 
indsatsen.

5175 ERHVERV AARHUS Modtagelseskultur i 
foreningslivet

197.000,00 0,00 Vi har sympati for jeres projekt, men når vi ikke kan støtte det med midler fra denne pulje, så er det 
fordi I definerer jeres målgruppe meget bredt. Målgruppen som puljen har fokus på beskrives således: 
Indsatsen rettes fortrinsvis mod nye borgere som her defineres som borgere, der inden for de seneste 
tre år er tilflyttet Aarhus Kommune og som har begrænset kendskab til dansk kultur- og foreningsliv 
samt dansk demokratiforståelse.
Vi kan ud fra jeres ansøgning ikke se, at I henvender jer til denne målgruppe.
Hvis I fokuserer mere snævert på målgruppen puljen er rettet mod, ser vi gerne en ny ansøgning fra jer. 

5184 AARHUS KOMMUNE Videreudvikling af 
velkomstspillet

75.000,00 0,00 Vi kender til Velkomstspillet og bifalder at I i Borgerservice går nye veje i bestræbelserne på at hjælpe 
vores nye medborgere. Når vi ikke kan støtte videreudviklingen af jeres spil er det fordi, at vi ikke ud fra 
jeres ansøgning og jeres liste over samarbejdspartnere får en klar fornemmelse af, at spillet vil bringe 
flere flygtninge i kontakt med fritids-/forenings- og kulturlivet, da vi læser at jeres fokus er i feltet 
borgerservice. Formålet med puljen er følgende:
At inkludere nye borgere i det aarhusianske kultur- og foreningsliv. 
Vi kunne derfor ønske, at I på listen over samarbejdspartnere havde aktører indenfor kultur, sport og 
fritid.

5185 FO-Aarhus Aarhus Kompasset 80.000,00 80.000,00 Der er tale om et godt projekt som umiddelbart tegner til forholdsvis let at kunne forankres, hvis det 
bliver en succes. I rammer formålet med puljen ligesom I rammer målgruppen vi med puljen har fokus 
på.

5186 AARHUS JAZZ ORCHESTRA Stemmer fra Rosenhøj 150.000,00 0,00 Afslag

5187 GOPADDLE Nye borgere i foreningslivet 
Aarhus lystbådehavn

14.000,00 0,00 Afslag

5188 AARHUS GYMNASTIKFORENING 
AF 1880

Ansøgning om tilskud til 
Ehab Basha – deltagelse i 
konkurrencesvømning.

13.800,00 0,00 Afslag

5189 GIVISME Selskab for Varm Velkomst 67.500,00 0,00 Afslag

5190 RETHINK HUMAN BEING VæredygtighedsSpillet og 
Varm Velkomst

65.000,00 0,00 Afslag



5191 SGF Projektet omhandler at 
hjælpe de unge ny borger på 
den rette vej med hensyn til 
deres motivation, 
uddannelse, sports og 
integration

50.000,00 0,00 Afslag

5192 RETHINK HUMAN BEING VæredygtighedsAgenter i 
foreninger og 
kulturinstitutioner

10.000,00 0,00 Afslag

5193 RETHINK HUMAN BEING Mobil VæredygtighedsZone 250.000,00 0,00 Afslag

I alt søgt og bevilget 1.520.700,00 243.400,00


