I henhold til Covid19 situationen i dag, ser vi os nødtaget til at aflyse vores arrangement den 13.junu 2020,
men ønsker at bibeholde vores ansøgning.
Vi arbejder på at finde en lørdag i september i 2020.
Foreningen har egen finansiering af 2 stk. hestevogne a. 6000 kr.
Musik til vognen
Musik til aften
Tønden
Leje af lokale

Venlig hilsen
Formand for Dragør Fastelavnsforening
Ole H Hansen
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=
=

12000 kr.
8000 kr.
4000 kr.
2000 kr.
2500 kr.

Dragørs Fastelavnsforening
v/ Ole Hans Hansen
Strandjægervej 114
2791 Dragør

Borgmestersekretariat og
Personale
Kirkevej 7
2791 Dragør
Tlf.: 32 89 01 00

Tlf.: 32 53 20 53/30 10 10 86
Mail: ohh@stofanet.dk

www.dragoer.dk
pt@dragoer.dk

Tilladelse Dragørs Fastelavnsforening 50 års jubilæum 2020
Plan og Teknik har den 12. november 2019 modtaget din ansøgning på
vegne af Dragørs Fastelavnsforening om afholdelse af fastelavnsridning,
med optog gennem byen og afsluttende tøndeslagning på Engvej den
13. juni 2020, kl. 16.00.
Plan og Teknik kan meddele tilladelse til arrangementet på følgende betingelser:
• den fornødne afspærring skal foretages efter politiets anvisninger,
• Dragør Fastelavnsforening skal selv opsætte afspærringer, flag mv.
Materiel kan lånes ved afhentning i Vej- og Gartnerafdelingen.
• Vejarealet skal efterlades i omhyggeligt ryddet stand umiddelbart
efter arrangementet,
• Politiet giver tilladelse til arrangementet.
Hvis Vej- og Gartnerafdelingen skal være behjælpelig med opsætning og
nedtagning af flag og afspærring, vil foreningen skulle betale omkostningerne som beløber sig til 26.490 kr. (bilag 1).
Der er mulighed for evt. at ansøge Markedsføringspuljen om tilskud.
Tilskud tildeles af By- Erhvervs- og Planudvalget på baggrund af arrangementets formål sammenholdt med puljens formål – se link:
https://www.dragoer.dk/vores-kommune/fakta-aftaler-ogpriser/kommunale-puljer/dragoer-kommunes-markedsfoeringspulje/
Tilladelsen fremsendes til Københavns Politi – tilladelser til orientering.
I henhold til gældende lovgivning skal der i nogle tilfælde søges om politiets tilladelse til
arrangementer - herunder udstedelse af lejlighedstilladelse til udskænkning af stærke
drikke. Disse tilladelser eller yderligere information opnås ved henvendelse til Københavns
Politi via mail: kbh-tilladelser@politi.dk.

Venlig hilsen
Helle Jungsted
Sekretariatsmedarbejder
Dir. tlf. 32 89 01 19
Kopi: Københavns Politi – tilladelser, Hovedstadens Beredskab, Vej- og Gartnerafdelingen.

19. december 2019
Sagsid. 19/5279
Ref. Hellej

Bilag 1
Overslag opsætning af afspærring, flag mv.
Lørdag morgen/formiddag, læsning, kørsel, aflæsning og opsætning af
afspærringsmateriale ved Engvej:
7 medarbejdere x 4 timer x 360 kr. (100 % overtidsbetaling timeløn
kr.180 x 2)
= kr. 10.080,Lørdag eftermiddag/aften, nedtagning, læsning, kørsel, aflæsning af
afspærringsmateriale ved Engvej:
7 medarbejdere x 4 timer x 360 kr. (100 % overtidsbetaling timeløn
kr.180 x 2)
= kr. 10.080,Vognmandkørsel flagstænger 4 timer x 620 kr.

= kr.

2.480,-

Evt. leje af lift, hvis der skal flag på Vestgrønningen
= kr.

2.500,-

Opbinding af kranse 7,5 timer x 180
kr.

=kr.

1.350,-

I alt

=kr. 26.490,-
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