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Formand for Dragør Musik Fest Kim Eltong (KE) har den 25. oktober 2012 fremsendt et
regnskab for musikfesten. Der medfølger ingen forklaring eller anmodning om, at garantien
skal udløses. Regnskabet svarer ikke til tidligere aflagte regnskaber fra musikfesten, og det
økonomiske resultat af årets musikfest fremgår ikke tydeligt.
Den 1. november 2012 anmoder administrationen KE om at fremsende ansøgning om
udbetaling af underskudsgaranti senest den 6. november 2012.
Den 19. november 2012 anmoder KE om udbetaling af underskudsgaranti og oplyser, at
underskuddet er på 88.826 kr. plus renter. Administrationen beder samme dag om en
uddybning af det angivne underskud, som ikke fremgår klart af det fremsendte regnskab fra
den 25. oktober 2012. Der rykkes for svar henholdsvis den 23. november 2012 og 5.
december 2012.
Den 19. december 2012 fremsender Peter Gall på vegne af Dragør Musik Fest et nyt regnskab,
hvor underskuddet opgøres til 136.438 kr.
Den 20. december 2012 skriver administrationen til KE og meddeler, at regnskabet enten skal
være et godkendt revisorpåtegnet regnskab eller som alternativ, at alle bilagene til regnskabet
fremsendes til administrationen. Sidste frist for indsendelse blev sat til den 31. december
2012.
Administrationen rykker for svar den 2. januar 2013. Da der den 4. januar 2013 ikke er
modtaget svar, indkaldes KE til møde på rådhuset den 7. januar 2013 for at fremlægge
dokumentation i form af fakturaer, bankudskrifter og bilag i øvrigt som dokumenterer, at
regnskabet giver et retvisende billede.
KE møder ikke op, men administrationen modtager en mail fra Peter Gall vedhæftede 6
fakturaer, hvoraf de 3 er noteret af BankNordic.
BankNordic fremsender den 8. januar 2013 på opfordring fra administrationen en
kontooversigt vedrørende Dragør Musik Fest, hvoraf det fremgår, at der er udbetalt 25.937,50
kr. til TV2-Rigtige Mænd og 44.612,50 kr. til Moonjam. Herudover er der en udbetaling på
21.000 kr., hvor der ikke er angivet en modtager, men på én af de noterede fakturaer er der
en udbetaling på 21.000 kr. til Hardinger, Thorup og B-Joe.
Den 9. januar 2013 møder KE op til møde på rådhuset efter telefonisk opfordring fra
administrationen.
Administrationen stiller en række spørgsmål til regnskabet, og KE fremlægger nogle bilag, som
viser sig at være fra 2010 og en udskrift fra fogedretten vedrørende et betalingspåkrav på
betaling af SECURITY SERVICES A/S på 7.669,41 kr., som er fra den 7. maj 2012, altså et
krav opstået før afholdelse af musikfesten 2012.
Administrationen indskærper på mødet, at såfremt der ikke kan fremlægges korrekt
dokumentation for regnskabet, vil administrationen ikke anbefale, at underskudsgarantien skal
udløses. Der gives en frist til torsdag den 10. januar 2013 kl. 14.00.
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Den 10. januar 2013 fremsendes korrigeret regnskab, og administrationen modtager
yderligere dokumentation for afholdte udgifter i forhold til kunstnere. Senere møder KE op på
rådhuset med yderligere dokumentation i form af kontobevægelser fra erhvervskonto tilknyttet
Dragør Strandhotel ApS.
I skrivende stund mangler der dokumentation på udgiftssiden for betaling af 34.000 kr. til lyd
og lys.
På indtægtssiden foreligger der stort set ikke dokumentation, hverken i form af indbetalte
sponsorbidrag eller salg af festtegn. Hovedparten af sponsorbidragene er endnu ikke
indbetalte, og der foreligger kun mundtlige tilsagn om sponsorbidrag.
Med udgangspunkt i de fremlagte oplysninger fra Dragør Musik Fest viser der sig et underskud
på ca. 121.000 kr. Administrationen har dokumentation for, at alle kunstnere har fået udbetalt
honorarer i forhold til det aftalte, og på den baggrund skal det anbefales, at
underskudsgarantien på 100.000 kr. udløses.
Alt i alt finder administrationen håndteringen af regnskabet yderst kritisabelt, og det bør
indskærpes over for Dragør Musik Fest, at der skal strammes op på de regnskabsmæssige
procedurer.

