Retningslinjer for repræsentation
1. Borgmesterens tiltrædelse/fratrædelse
Der afholdes og betales reception til max 20.000 kr., der annonceres i Dragør Nyt og udsendes
invitationer til samarbejdskommunerne samt samarbejdspartnere. Ved fratrædelse gives der en gave
eller gavecheck på til kr. 1.1500,- gave
2.Borgmesterens runde fødselsdage
Der afholdes og betales reception som anført under punkt 1. Desuden gives der en gave eller
gavecheck på kr. 1.500,-. Afsnittet udgår
3.Kommunalbestyrelsesmedlemmers runde fødselsdage (50, 60, 65, 70 og 75 år)
Blomsteranretning med portvin og cognac. Afsnittet udgår
4. Kommunalbestyrelsesmedlemmers jubilæum (25, 40 og 50 år)
Hvis det ønskes afholdt betales der en reception, der annonceres i Dragør Nyt og der udsendes
invitationer til samarbejdskommunerne. Desuden gives der en gave eller gavecheck på kr. 1.500,.Afsnittet udgår
5.Tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer
a. Tidligere borgmestres runde fødselsdage - blomsteranretning med portvin og cognac.
b. Til øvrige medlemmer gives ingenting. Afsnittet udgår
6. Dødsfald
Nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer og tidligere borgmestre: Krans med bånd.
Tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer: Bårebuket. Denne linje udgår
7. Kommunalbestyrelsesperiodens afslutning
Der afholdes afslutningsmiddag for kommunalbestyrelsens medlemmer med ledsager, direktionens
medlemmer med ledsager og enkelte andre med ledsager. Middagen afholdes på restaurant. Der
gives en gave til max 1.100 kr. med indgravering.
8. Udvalg råd og nævn m.fl.
Der kan afholdes middag med mad fra kommunens køkkener på ”i huset”. Hvis der holdes middag
ude af huset, betaler medlemmerne selv.
9. Udnævnelse af æresborgere
Der afholdes og betales reception, der annonceres i Dragør Nyt og der udsendes invitationer efter
aftale. Æresborgeren tildeles kommunens byvåben i guld med emalje samt en gave på kr. 1.500,.Afsnittet udgår
10.Æresborgeres runde fødselsdage
Blomsteranretning med portvin og cognac. Afsnittet udgår
11. Dødsfald
Krans med bånd.Afsnittet udgår

12. Borgere
90-års, 100-års fødselsdage, såfremt disse er bekendt
Eventuelt personligt fremmøde af borgmester og kommunaldirektør. Der gives en sammenplantning
til max 150 kr..
Bryllupsdage (diamantbryllup og derudover), såfremt disse er bekendt
Der gives en sammenplantning til max 150 kr..
13. Sportslige præstationer
Verdensmesterskaber, olympisk medalje, Nordiske mesterskaber, Danmarksmesterskaber,
Oprykning til/i division. Der afholdes og betales en reception på rådhuset for deltagerne,
deltagernes forening, kommunalbestyrelsens medlemmer med ledsager og direktionen. Desuden
gives der en gave til den/de pågældende sportsudøvere.
14.Tilskudsberettigede foreningers jubilæer
Ved år delelige med 25, gives en gave eller gavecheck på max. 5.000,-. Ved år delelige med 100,
forelægges sagen i hvert enkelt tilfælde for Økonomiudvalget. Ved år delelige med 10, gives en
gave eller gavecheck på max. kr. 2.000,- dog vurderes det i det enkelte tilfælde, hvis årene er under
25. Afsnittet udgår
15. Institutioner med hvem kommunen har driftsoverenskomst
Jubilæer delelige med 25 Der gives en gave på max. kr. 5.000,-.Afsnittet udgår
16. Egne institutioner
Jubilæer: Der gives en gave eller gavecheck på max kr. 5.000,-.Afsnittet udgår
17. Indvielse af egne kommunale bygninger, institutioner m.v.
Der gives en gave på max. kr. 2.000,-.Afsnittet udgår
18. Indvielse af rådhuse, rådsbygninger og lignende i andre kommuner
Der gives en gave til en værdi af ca. kr. 500,- (f.eks. et billede).Afsnittet udgår
19. Kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl. i andre kommuner samt forretningsforbindelser
Borgmestre og rådsformænds ved jubilæer gives der vin eller en gave til runde fødselsdage - 1
flaske cognac.
20. Øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer
Vurderes administrativt i hvert enkelt mærkedagstilfælde og i givet fald gives en gave svarende til
en flaske cognac.
21. Forretningsforbindelsers mærkedage
Vurderes administrativt i hvert enkelt tilfælde og i givet fald gives en gave svarende til en flaske
cognac.
22. Vielser
Der gives en gave, dog kun hvis én af parterne har tilknytning til Dragør (f.eks. bopæl eller
fødested). Som kommunen har indkøbt til formålet, max 120 kr. fx indgraveret glas e.l.

Retningslinjerne er godkendt i ØkonomiudvalgetØkonomi- og Planudvalgets møde den 25. oktober
2018. 17. januar 2002.

