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Ansøgning om økonomisk støtte til Gaderummets arbejde for mindre
bemidlede i nød 
Ved brev af31. juli 2008 har du og Peter Mosegaard i egenskab afdaglig leder og 
brugerrepræsentant ansøgt om et økonomisk tilskud til støtte for foreningens ak
tiviteter. 

Du har oplyst, at Gaderummet har økonomiske vanskeligheder, fordi foreningen 
har mistet sine offentlige tilskud, og at I forsøger at køre huset og husets aktivite
ter videre for Gaderummets 30 faste beboere og ca, 150 daglige brugere. 

Nørrebros Børne- og Ungdomskomite yder kun støtte til konkrete formål, der 
kommer konkrete unge på Nørrebro, postdistrikt 2200 N, til gavn. Støtteformålet 
er i dette tilfælde meget generelt, og der er ingen sikkerhed for at støtten anven
des på unge fra Nørrebro. Henset til foreningens arbejde, dens økonomiske van
skeligheder, og at der formentlig også er navngivne unge fra Nørrebro, der træk
ker på Gaderummets aktiviteter, så har komiteen besluttet undtagelsesvist at yde 
en håndsrækning på 5.000 kr., skriver femtusindekroner. Komiteen går ud fra, at 
du er ansvarlig for, at et eventuelt støttebeløb anvendes i overensstemmelse med 
det ansøgte formål. 

Beløbet på de 5.000 kr. vil blive udbetalt til Kalle Birch-Madsen, Gaderummet, 
Rådmandsgade 60, 2200 København N, ved personlig henvendelse til Helge Olsen, 
Arbejdernes Landsbank, Nørrebrogade 62, 2200 København N, mod forevisning af 
gyldig legitimation og mod aflevering af vedlagte genpart af denne skrivelse i un
derskreven stand. 

Komiteen går herefter ud fra, at du drager omsorg for, at det bevilgede beløb 
anvendes i overensstemmelse med det ansøgte formål og på de nævnte betingel
ser, og at du på forlangende vil kunne dokumentere, at dette er tilfældet. Er dette 
ikke tilfældet forudsættes beløbet tilbagebetalt til komiteen. 

Helge Olsen, der samtidig er medlem af komiteen har modtaget kopi af denne 
skrivelse. 
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Kære Niels Rytter, Nørrebros Børne- og Ungdomskomite 

Vi har i dag modtaget dit brev vedrørende vores ansøgning om støtte til Gaderummets arbejde for 
mindrebemidlede unge i nød. 

På hele husets vegne vil jeg gerne sige tusind tak for bidraget, særligt fordi - som du skriver - at det 
bevilges undtagelsesvist. Det opfatter vi som ikke bare en økonomisk håndsrækning, men også som 
en moralsk opbakning omkring vores arbejde, hvilket vi sætter umådeligt højt. 
I disse tider, hvor Gaderummet både på politisk niveau og i offentligheden - grundet de af 
Københavns Kommunes Socialudvalgs fejlagtige og udokumenterede anklager, som vi også nævnte 
i fondsansøgningen - udsættes for megen ubegrundet kritik, kan det ind imellem være svært at 
holde modet oppe hos såvel de unge, som hos de frivillige medarbejdere. 
Derfor er den anerkendelse, som Nørrebros Børne- og Ungdomskomite igennem bidraget yder os, 
af uvurderlig værdi. 

Nørrebros Børne- og Ungdomskomites bidrag gør det muligt, at Gaderummet fortsat kan støtte de 
unge i at opbygge et værdigt liv. Det er blevet besluttet, at støtten skal gå til udgifter til transport i 
forbindelse med konkrete gruppeaktiviteter, hvilket Gaderummet ikke ville have kunnet dække, 
såfremt Nørrebros Børne- og Ungdomskomite havde afvist vores ansøgning. 

Som eksempel kan nævnes fællesaktiviteterne i forbindelse med Gaderummets bordtennis- og 
bordfodboldfaciliteter, som er til stor glæde for beboere og brugere, idet de danner basis for socialt 
samvær. Nørrebros Børne- og Ungdomskomites bidrag muliggør, at vi kan reparere og vedligeholde 
disse, samt indkøbe manglende løsdele. 
Derudover har Gaderummets unge fået tilbudt et frivilligt arbejde i forbindelse med oprydning på 
Roskilde Festivalen. Her vil Gaderummet bakke op om de unge, og tilskynde dem til deltagelse, ved 
at dække udgifterne til transporten til festivalpladsen. 
Frivillige midlertidige jobs som førnævnte er vigtige i relation til sammenholdet blandt de unge, 
såvel som for deres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det medvirker til at der 
skabes et netværk, med mulighed for at de unge kan henvise til tidligere referencer, i forbindelse 
med jobansøgninger og giver samtidig den unge oplevelsen af egne ressourcer. Tilsammen øger 
dette muligheden for at den unge genvinder troen på, at der også for ham eller hende er et 
selvbærende liv indenfor rækkevidde. 

Vi takker derfor endnu engang for støtten og vil naturligvis prioritere den til det, den er bevilget til.� 

De bedste hilsner og god sommer� 

Gaderummet� 
vi Kalle Birch-Madsen "� 
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