DRAGØR ROTARY KLUB
Ansøgning om penge fra Dragør Kommunes Kultur og Eventpulje.
1) Baggrund og strategi:
At fortsætte den event som Dragør Rotary afholdte første gang 8. Juni 2016
på Dragør Fort.
Det er vores ambition, det skal være en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor vi
laver et arrangement bygget op om en kendt kulturel personlighed.
”En man godt kunne tænke sig at opleve live”.
Det kan også være en musikalsk oplevelse.
2) Målsætning:
Primært mål: At skaffe penge til Dragør Rotarys udadvendte aktiviteter,
humanitært arbejde, lokale aktiviteter og ikke mindst ungdomsudveksling.
( Sidste års overskud på kr 25.000 gik til udgifter ifm. vores udvekslingsstudent,
det beløb er hvad det koster klubben årligt, at deltage i ungdomsudveklings
programmet)
Sekundært mål: At skabe større kendskab til Dragør, Dragør Rotary og dermed
større synlig for byen og klubben.
3) Målgruppe for arrangementet:
Primær målgruppe: Dragørs borgere,
herunder potentielle medlemmer til Dragør Rotary
Dragør Rotarys medlemmer
Sekundær målgruppe: Folk på Amager
Øvrige medlemmer af Rotary i andre Amager klubber
4) Hvor mange får glæde af arrangementet:
Sidste år, 2016 deltog 200 personer. Vi håber på 300 personer i 2017
5) Er det arrangement , der vil placere Dragør på det kulturrelle
Københavns kort:
Det vil først og fremmest placere Dragør, dernæst Amager og først derefter
København. Det er i høj grad et spørgsmål om markedsførings budget.
6) Er der tale om et samarbejde mellem flere institutioner,
kirker, foreninger m.v.:
Nej, det er et rent Dragør Rotary arrangement
7) Vil projektet blive realiseret uden støtte:
Det tilstæber vi.
8) Er det vigtigt for projektet, at der er kommunal vilje til at støtte
projektet for at få eventuel fondsstøtte:

Naturligvis. Det vil være både en moralsk- og økonomisk støtte, hvis kommunen
bakker op omkring projektet.
9) Budget:
Indtægter: Solgte billetter
kr. 30.000,00
Annoncer i program kr. 20,000,00
Udgifter: Honnorar
kr. 10,000,00
Trykning af plakater
billetter,program mm.kr. 10.000,00
Diverse
kr. 5.000,00
Overskud

kr.50.000,00

kr.25.000,00
kr.25.000,00

På vegne af Dragør Rotary Klub
Mogens Vang
Køjevænget 71
2791 Dragør
Tlf: 2029 4663
Mail: lmvang@gmail.com
Såfremt der er spørgsmål til ovennævnte ansøgning, er jeg altid til rådighed
Med venlig hilsen
Mogens Vang
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