From:
Sent:
To:
Subject:

Simon Kristensen
31 Aug 2018 12:20:52 +0200
Barbara Fromberg Møller
Sv: Dragør Boldklub

Hej Barbara,
Der er sket en lille ændring her henover sommeren ifht. et muligt salg af navnerettighederne til
vores opvisningsbane i Dragør Boldklub. Stanley har trukket sig fra forhandlingerne, istedet har vi
lavet en aftale med Holger Danske Flytteforretning, som ejes af Tommy Besby, som er bosiddende
her i Dragør.
De økonomiske vilkår er de samme.
Lad mig høre fra dig hvis i er i tvivl om noget inden sagen skal behandles politisk.
Med venlig hilsen
Simon Kristensen
Sponsoransvarlig
Dragør Boldklub

Fra: Barbara Fromberg Møller
Sendt: 28. juni 2018 09:20
Til: 'Simon Kristensen'
Emne: SV: Dragør Boldklub
Hej Simon,
Ja, jeg er kommet videre med sagen i den forstand, at da der er tale om salg af navnerettigheder til et
kommunalt ejet areal, så skal sagen behandles politisk før I kan få et svar.
Der er – grundet sommerferien – fremrykkede frister for aflevering af sager til dagsordenerne til de
politiske møder, og derfor kan sagen tidligst komme op til politisk behandling i september.
Jeg vender selvfølgelig tilbage så snart der foreligger en afklaring – forventeligt medio/ultimo september
2018.
Venlig hilsen
Barbara Fromberg Møller
Jurist
Borgmestersekretariat, IT og Personale
Direkte: 3289 0113
barbaram@dragoer.dk
Rådhuset, Kirkevej 7
2791 Dragør
Tlf.: 3289 0100
www.dragoer.dk

Fra: Simon Kristensen [mailto:simonbkristensen@hotmail.com]
Sendt: 27. juni 2018 18:17
Til: Barbara Fromberg Møller
Emne: Sv: Dragør Boldklub

Hej Barbara,
Er I kommet nærmere en afklaring på hvorvidt det er muligt at vi kan lade en virksomhed overtage
navnerettighederne til vores opvisningsbane?
Banen vil højst sandsynligt komme til at hedde "Stanley Park"
Jeg har vendt den med DBU og de har givet grønt lys. Vi skulle gerne kunne gå i luften med tiltaget
fra 1/8.
Vh
Simon Kristensen
Seniorformand
Dragør Boldklub
Fra: Simon Kristensen
Sendt: 21. juni 2018 13:28
Til: Barbara Fromberg Møller
Emne: Sv: Dragør Boldklub

Hej Barbara,
- Der er tale om en lokal forretningsmand som har rettighederne på salget af det amerikanske
brand Stanley her i Skandinavien
- Der er aftalt et beløb på kr. 30.000,- ex moms for navnerettighederne til vores opvisningsbane (vi
tegner for ét år ad gangen)
- Stanley vil få reklameplads under måltavlen på opvisningsbanen, samt banner på vores balkon og
banner/skilt på klubhusets facade
- Derudover vil Stanley fremgå på DBU's hjemmeside og app under
Det skal siges at vi selv ejer klubhuset og naturligvis også måltavlen, som er de steder der skal
sættes reklame/banner op.
Ser frem til at høre fra dig.
Vh
Simon Kristensen
Fra: Barbara Fromberg Møller
Sendt: 21. juni 2018 11:07
Til: 'simonbkristensen@hotmail.com'
Emne: SV: Dragør Boldklub
Til Simon Kristensen,
Plan og Teknik har videresendt din henvendelse af 19. juni 2018 til mig.
Indledningsvist skal jeg oplyse, at sagen næppe kan afgøres administrativt, men formentlig skal behandles
politisk.

Jeg har dog under alle omstændigheder brug for lidt flere oplysninger fra dig, og de er indledningsvist som
følger:
 Hvilket firma er der tale om?
 Hvilken pris agtes der betalt?
 Hvilke vilkår for salget vil der i givet fald være?
Jeg ser frem til at høre nærmere fra dig.
Venlig hilsen
Barbara Fromberg Møller
Jurist
Borgmestersekretariat, IT og Personale
Direkte: 3289 0113
barbaram@dragoer.dk
Rådhuset, Kirkevej 7
2791 Dragør
Tlf.: 3289 0100
www.dragoer.dk

Fra: Simon Kristensen [mailto:simonbkristensen@hotmail.com]
Sendt: 19. juni 2018 10:42
Til: Plan og Teknik
Emne: Dragør Boldklub

Til rette vedkommende,
Vi i Dragør Boldklub, har fået en forespørgsel fra en virksomhed, som ønsker at købe
navnerettighederne til vores opvisningsbane.
Da i ejer banerne, vil jeg høre om i har nogen forbehold i mod dette tiltag?
Med venlig hilsen
Simon Kristensen
Seniorformand
Dragør Boldklub

