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RESUMÉ:
Dragør Kommune afholder årligt flere fejringer, hvor foreningslivet og frivilligheden i Dragør
Kommune fejres. Administrationen foreslår at samle disse til én samlet fejring og på den måde
optimere ressourcerne, både i administrationen, ude blandt foreningerne og økonomisk.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
1. at Sports- og Kulturprisen, Mesterskabsaften og Initiativprisen uddeles ved et fælles
arrangement, fx Kongelundsfortet i Bevægelse.
2. at frivillig fredag ikke længere afholdes af kommunen.
3. at handicapprisen fortsat uddeles på FN’s internationale handicapdag den 3. december.
4. at udvalget drøfter muligheden for at uddele andre priser, fx foreningspris,
venskabspris, trænerpris eller lignende inden for forvaltningens ramme.
5. at sagen sendes i høring.
BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020
Anbefales overfor ØU/KB.
BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2020
Ad 1+2+3+5
Anbefales overfor ØU/KB.
Ad 4
Drøftet.
BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020
Anbefales over for KB.
BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2020
Anbefaling fra ØU:
Godkendt.
SAGSFREMSTILLING:
Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2021-2024 besluttet at give et samlet
budget til prisoverrækkelser i Dragør Kommune. Administrationen har derfor udarbejdet et
forslag til, hvordan prisoverrækkelser i 2021 kan foregå.
Dragør Kommune afholder årligt flere fejringer, hvor foreningslivet og frivilligheden i Dragør
Kommune fejres. Dette inkluderer uddeling af Sports- og Kulturprisen, Mesterskabsaften og
frivillig fredag, hvor initiativprisen uddeles. Disse fire events har alle til formål at fejre den
frivillige indsats, som bidrager til sports- og kulturlivet i kommunen.
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Derudover uddeler Dragør Kommune også Handicapprisen, som gives til en borger, forening,
virksomhed eller institution, som har gjort noget helt særligt for borgere med handicap i
kommunen.
Oversigt over nuværende prisuddelinger:
Sports- og Kulturprisen uddeles en gang årligt af Folkeoplysningsudvalget til en person, en
forening eller en gruppe, som har ydet en særlig indsats inden for sport og kultur. Uddelingen
finder sted slut marts eller start april, hvor der inviteres til middag og prisoverrækkelse. De
inviterede består af prismodtageren med familie, folkeoplysningsudvalget med partner og
Kommunalbestyrelsen med partner. Prismodtageren modtager skulpturen ”Løget”, en buket
blomster samt en gavecheck på 5.000 kr. Der har tidligere været afsat budgetmidler til
afholdelse af arrangementet – dette er fjernet med den nye budgetvedtagelse. Kommunen har
fortsat 6 ”løg” som kan uddeles.
Mesterskabsaften afholdes en gang årligt, hvor Dragør Kommune fejre sportsudøvere, der
har lavet en særlig flot sportspræstation. For at blive indstillet til mesterskabsaftenen skal
man:
- Have vundet medalje ved verdensmesterskab, nordisk mesterskab eller
Danmarksmesterskab
- Have vundet olympisk medalje
- Er rykket op i en division eller rykket fra en division op i en anden
Sportsudøverne inviteres til reception, hvor de hædres. Receptionen finder sted i maj eller
juni. I 2018 var der 54 sportsudøvere som deltog med familie til receptionen og som fik
udleveret en sportspræmie til en værdi af ca. 150 kr. Derudover blive der serveret pindemad
og sodavand. Budgettet har tidligere været en del af Kommunalbestyrelsens midler – dette er
fjernet med den nye budgetvedtagelse.
Frivillig Fredag afholdes den sidste fredag i august, hvor initiativprisen uddeles. Formålet
med frivillig fredag er at fejre de frivilliges indsats, hvor de har mulighed for at have en bod og
vise deres foreningsaktiviteter. Initiativprisen består af en gavecheck på 25.000 kr. som
Danske Bank de sponsorerer. Derudover har der været udgifter til leje af telt, servering af mad
mm. afholdelsen af frivillig fredag blev finansieret af puljen til aktivt medborgerskab – dette er
fjernet med den nye budgetvedtagelse.
Handicapprisen uddeles en gang årligt af Handicaprådet til en person, forening, virksomhed
eller institution, som har gjort noget helt særligt for borgere med handicap i kommunen.
Prisuddelingen finder sted på FN’s Internationale Handicapdag den 3. december.
Prismodtageren modtager en gavecheck på 5.000 kr. samt en bronzeskulptur af ”to hænder”.
Der har ikke været afsat specifikke budgetmidler til afholdelse af Handicaprisen og udgifterne
er dermed blevet dækket af Handicaprådets midler.
Den sidste bronzeskulptur udført af den lokale kunstner Flemming Brylle er uddelt i 2020, og
der er derfor behov for at indkøbe nye skulpturer. Administrationen vil derfor tage kontakt til
Flemming Brylle for at indhente et tilbud på dette. Finansieringen af nye skulpturer vil ansøges
om interne puljer.
Forslag til fremadrettet prisuddelinger
Med budgetvedtagelsen er der afsat samlet 45.000 kr. i 2021 til afholdelse af alle priser.
Administrationen foreslår derfor at flere af prisuddelingerne sammentænkes.
Dragør Kommune afholder sammen med DGI Kongelundsfortet i Bevægelse, som er en del
af visionen om at udvikle Kongelundsfortet. Arrangementet finder sted en lørdag i september,
hvor foreninger og kulturinstitutioner deltager med forskellige aktiviteter som besøgende kan
prøve. Formålet med Kongelundsfortet i Bevægelse er tiltrække frivillige og nye brugere til de
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naturskønne omgivelser omkring Kongelundsfortet og anspore til større brug af kommunens
natur- og kulturressourcer.
Administrationen foreslår, at sammentænke begivenhederne til to event/prisuddelinger, og på
den måde optimere ressourcerne både i administrationen, hos foreningerne og økonomisk.
1. Administrationen foreslår derfor, at sports- og kulturprisen og mesterskabsaftenen og
initiativprisen sammentænkes til en event. Uddelingen af de tre priser foreslår
administrationen foregår på dagen for Kongelundsfortet i Bevægelse.
2. Ligeledes foreslår administrationen, at frivillig fredag som begivenhed nedlægges, da
foreningerne har mulighed for at vise deres aktiviteter og netværke til overstående
event.
3. Handicapprisen fortsat uddeles som en selvstændig begivenhed med uddeling den 3.
december.
Drøftelse af uddeling af andre priser
Det er muligt at oprette flere priser, som kan uddeles til foreninger og frivillige. Fx har Tårnby
Kommune:
- en æresmedalje for Idræt der tildeles en idrætsudøver, et hold en afdeling eller klub der
i årets løb har præsteret et bemærkelsesværdigt idrætsligt resultat.
- Idrætslederpris, som tildeles en idrætsleder, der på amatørbasis gennem en årrække
har virket som leder af idrætsarbejde i en forening hjemmehørende i kommunen.
- ”Årets fund”, som tildeles en person, der i årets løb har præsteret et
bemærkelsesværdigt resultat som medlem af en forening.
LOVE/REGLER:
Ingen bemærkninger.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Sports og Kulturprisen vil fremadrettet bestå af en gavecheck på 1.000 kr., bronzeskulpturen
”løget” og en buket blomster – prisen overrækkes af formanden for Folkeoplysningsudvalget.
Indstillinger til prisen sendes til Folkeoplysningsudvalget, som beslutter prismodtageren.
Mesterskabspriser vil fremadrettet bestå af en sportspræmie til en værdi af ca. 150 kr. –
priserne overrækkes af Borgmesteren.
Initiativprisen vil fremadrettet bestå af en gavecheck på 25.000 kr. sponsoreret af Danske
Bank – prisen overrækkes af Borgmesteren samt en repræsentant for Danske Bank.
Indstillinger til prisen sendes til bedømmelsesudvalget, som består af Borgmesteren,
Kulturchefen, formanden for Folkeoplysningsudvalget og en repræsentant for den til enhver tid
sponsorerende virksomhed.
Handicapprisen vil fremadrettet bestå af en gavecheck på 1.000 kr., bronzeskulpturen ”to
hænder” og en buket blomster – prisen overrækkes af formanden for Handicaprådet.
Indstillinger sendes til Handicaprådet, som beslutter prismodtageren.
Som beskrevet i sagsfremstillingen, så er den sidste bronzeskulptur blevet uddelt i år, og der
skal derfor indhentes tilbud på nye skulpturer. Finansiering af nye skulpturer vil blive ansøgt
via tillægsbevilling eller interne puljer.
Forslag til budget:
Prisoverrækkelse

Budget

Antal

Pris pr.
person
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Handicappris

Sports og
Kulturpris
Mesterskabspriser
Initiativprisen
Forplejning og
diverse til
Kongelundsfortet
i bevægelse

Gavecheck
Indgravering af skulptur
Blomster
Receptionsmad
Gavecheck
Indgravering af skulptur
Blomster
Sportspræmie
Gavecheck

3.000
550
200
1.500
3.000
550
200
15.000
25.000
21.000

100

150

ELLER
Nye priser
I alt
Samlet budget

70.000
Afsatte midler
Sponsorcheck fra Danske
Bank
I alt

Over/underskud

45.000
25.000
70.000
0

KOMMUNIKATION/HØRING:
Sendes i offentlig høring, herunder hos Folkeoplysningsudvalget og Handicaprådet.
RELATION TIL POLITIKKER:
Politik for Aktivt Medborgerskab.
BESLUTNINGSPROCES:
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg den 30. november 2020.
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2020.
Økonomiudvalget den 10. december 2020.
Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.
BILAG:

