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Venlig hilsen
Mette Holm
Administrativ medarbejder
Skole og Kultur
Direkte: 3289 0388
metteho@dragoer.dk
Rådhuset, Kirkevej 7
2791 Dragør
Tlf.: 3289 0100
www.dragoer.dk

Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk [mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk]
Sendt: 3. maj 2019 15:02
Til: Skole, SFO, Kultur og Fritid <skolesfokulturogfritid@dragoer.dk>
Emne: Kultur og event støtte

Til rette vedkommende.
Jeg har forsøgt at sende nedenstående mail til jer på mail kulturogfritid@dragør.dk, men desværre
kommer mailen retur, så nu prøver jeg her i stedet. Jeg skal nævne at jeg skrev til jer 01MAJ, så jeg
håber vores ansøgning kan komme med i den pulje som har deadline 01MAJ.

Til rette vedkommende
Dragør Tri ansøger hermed om støtte fra Dragør Kommunes Kultur og Eventpulje, til
afvikling af vores årlige Triatlon stævne.
Projektets indhold og formål

Stævnet er et non profit arrangement som afvikles af Dragør borgere for Dragør
borgere. Det er et socialt event med triatlon sporten som ramme og vi har deltagere i
alle aldre og fysisk form. Det er i år 9 år i træk vi afholder stævnet, hvilket vi er ret
stolte af.
Hvem og hvor mange projektet henvender sig til

Alle som har lyst til at prøve kræfter med Triatlon sporten, både børn og voksne.
Hvor og hvornår projektet skal gennemføres

Lørdag d. 10AUG19. stævnepladsen er ved det grønne område ved Søndre Strandvej /
Wiedersvej. Stævne starter 0900 og forventes afsluttet senest 1400. Tilladelse er
modtaget fra Plan og Teknik.
Eventuelle samarbejdspartnere

Arrangeres af frivillige.
Budget med forventede udgifter og indtægter

Udgifter har de foregående år har ligget lige omkring DKK 40.000
Hvor stort et beløb puljen ansøges om

DKK 4.000. med dette tilskud håber vi at kunne øge oplevelsen for tilskuerne på
pladsen. Vi håber med tilskuddet at kunne dække udgifter til leje af borde, bænke samt
en hoppeborg til gratis afbenyttelse.
Hvordan det resterende beløb finansieres

Alle øvrige indtægter består af startgebyrer og sponsorater fra lokale firmaer,
forretninger og restaurationer.
Projektansvarlig/kontaktperson

Jakob Kristensen
Peter Petersens alle 22
2791 Dragør
+45 29 93 09 49
jkr@thomascook.dk
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