Dragør, den 10. maj 2016
Dragør Kommune
Kirkevej 7
2791 Dragør
Ansøgning om støtte til afholdelse af Sildens Dag.
På vegne af ”Foreningen Sildens Dag, Dragør” tillader jeg mig hermed at ansøge om støtte fra
Dragør Kommunes Markedsføringspulje til afholdelse af Sildens Dag 2016, lørdag den 27.
august 2016 i tidsrummet 11:00 – 18:00 på Dragør Havneplads.
Sildens Dag, Dragør afholdes i år for 18. gang, og er en aktivitet, som giver Kommunen
og byen stor omtale og mere end 1.000 besøgende alene i teltet på havnepladsen.
Foreningen Sildens Dag, Dragør uddeler årligt legater til formål der fremmer Dragørs
renommé og anseelse og som skaber glæde og trivsel.
Aktiviteterne i forbindelse med Sildens Dag er:
1. Opstilling af telt 24 m. * 16 m. på havnepladsen med servering og musik på dagen fra
11:00 – 18:00 på dagen.
Teltet opstilles fredag middag og nedtages straks efter arrangementet lørdag aften.
2. Opsætning af streamer over Kongevejen i perioden den 21. – 28. august.
Dragør Kommunes Markedsføringspulje ansøges om støtte til
 lån og transport af 8 flagstænger uden flag på Havnepladsen,
 lån og transport af 20 stk. ”Betongris”, til sikkerhedsbefæstning af teltet.
Bedes være til rådighed på Havnepladsen fredag den 26. august,
 samt om dækning af udgift til
a. opsætning og nedtagning af streamer over Kongevejen og
b. etablering af flagallé på Vestgrønningen og flagstænger med flag på
Kongevejen som det sker til Fastelavn, og som det blev bevilliget i 2015,
Etablering af flagallé og opsætning er tidligere sket som en ”gentleman aftale” med
Dragør Brandvæsen. Da Dragør Brandvæsen ikke længere er selvstændig, men er
blevet en del af Hovedstadens Beredskab, forlyder det, at der vil blive opkrævet et
gebyr.
Ansvarlig for arrangementet:

Søren Mogensen

Med håbet om et positivt svar og med venlig hilsen
Søren Mogensen
Formand
Sildens Dag, Dragør
Deventergade 4
2791 Dragør

