Aftale mellem Danske Bank i Tårnby og Dragør Kommune om sponsorering af Dragør
Kommunes Initiativpris
Mellem Dragør Kommune og Danske Bank i Tårnby er hermed indgået aftale om, at Danske Bank i
2022 sponserer ovenstående pris på kr. 25.000.
Dragør Kommunes Initiativpris er et kontantbeløb, som overrækkes én gang om året efter indstilling
og bedømmelse i henhold til initiativprisens fundats.
Prisen bliver overrakt prismodtageren af borgmesteren sammen med filialdirektøren for Danske
Banks filial i Tårnby. Det vil ske i ultimo august og senest ved udgangen af september sammen med
overrækkelsen af Mesterskabsprisen og Sports- og Kulturprisen. Der er en målsætning om at
prisoverrækkelsen vil ske i forbindelse med en begivenhed, der i forvejen får stor opmærksomhed,
som fx ”Kongelundsfortet i bevægelse” eller ”Foreningernes dag”.
Initiativprisen er stiftet med følgende formål:
”Prisen gives til en initiativrig institution, forening eller et fællesskab i Dragør Kommune, der har
ydet en særligt bemærkelsesværdig indsats for at fastholde og styrke fællesskabet i Dragør
Kommune til gavn for kommunens borgere”.
Forud for uddelingen af prisen gennemfører Dragør Kommune en nomineringsproces, hvor der via
lokale medier indhentes forslag til prismodtagere. 3-5 af disse udvælges af priskomiteen og
portrætteres på kommunens hjemmeside og portrætterne videregives til lokale medier.
Forud for selve prisoverrækkelsen vil Dragør Kommune på forhånd udsende pressemeddelelse om
forløbet af dagen, ligesom det vil blive omtalt i kommunens egen annonce i Dragør Nyt. Den lokale
presse inviteres til at dække selve prisoverrækningen.
Aftalen genforhandles hvert år kort forinden prisoverrækkelsen, i forbindelse med mødet hvor
priskomiteen gennemgår indstillingerne. Således at det under selve prisoverrækkelsen kan siges, at
der er indgået en aftale for kommende års prisoverrækkelse.
Efter arrangementet vil Dragør Kommune ligeledes omtale prisvinderen, fortælle om dagen og
opfordre byens borgere til at overveje, hvem næste års nominerede kan være.
Til brug for prisuddelingen fremstiller Danske Bank et fysisk bevis på beløbet, som overrækkes
direkte til prismodtageren.

Denne aftale genforhandles i 2022.
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