Til Dragør kommune
Att: Claus Rex
Dragør Havnefest 2016
12, 13 og 14 august
Som formand for Dragør havnefest vil jeg hermed gerne
sende en ansøgning om at få økonomisk støtte til at udvikle
og afholde Dragør Havnefest 2016.
Dragør havnefest er en festlig weekend for alle i Dragør samt
en mase turister, Dragør havnefest henvender sig til alle
aldres grupper da der vil være gratis aktiviteter og
underholdning for børn og musik samt andre
underholdnings muligheder til de voksen.
Dragør havnefest havde første afholdelse i år 2015, hvilket
var en stor succes med en masse mennesker og liv i gaden.
Dragør havnefest har et budget på ca. 350.000 kr. Disse
penge bliver brugt på toiletter, scene, lyd og lys, vagter og
rengøring samt underholdning. Langt de fleste penge
kommer ind fra lokale sponsorer samt sponsorer fra
københavn, i år 2015 fik vi i alt sponsor kroner for ca.
50.000 fra virksomheder udenfor kommune grænsen hvilket
vi var meget tilfredse med.
I år vil der være flere foreninger fra Drgør som deltager i
underholdningen og afvikling af disse dage.
Der er nu en fast aftale med Dragør fastelavnsforeningen,
Dragør Dans og Dragør Gymnasterne.
Derudover snakker vi med Dragør kajak klub, Dragør
sejlklub, Dragør rideklub og flere vil komme til.

Fremtidsplaner, vores mål er at dette kan udvikle sig til at
blive et fast tradition som vil trække flere og flere til, dette
skal dog ske med meget stor respekt for Dragør by, det er
derfor meget vigtigt for os, at det bliver ved med at være
med den gode Dragør stemming, som skal beholdes igennem
hele havnefesten.
Udover havnefesten arbejdes der i øjeblikket også på andre
aktiviteter på havnepladsen tidligere på sommeren.
Med denne lille skrift vil jeg som formand for Dragør
havnefest gerne ansøge kommunen om 75.000 i støtte til at
gennem føre Dragør Havnefest 2016, disse penge vil
hovedsagsligt gå til Scene, lyd, lys, extra toiletter.
Jeg vil meget gerne komme til et møde med jer hvis i ønsker
at jeg kommer og fortæller om planerne.
Venlig Hilsen
Philip Helgstrand
Dragør Havnefest

