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Kære Byråd
 
Jeg vil blot bekræfte Michael Christensens udlægning af advokatens notat.
Festdagene kan ikke selv få andel i overskuddet.
 
Venlig hilsen

Benny Agergaard
Centerchef / leder af biblioteker & borgerservice 
Direkte tlf.: 56203741 
Mobil tlf.: 51169361

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Jernbanegade 62 Telefon: 56203000
4690 Haslev   www.faxekommune.dk

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

 
Dine personoplysninger passer vi godt på
Har du som borger kontaktet mig i min egenskab af chef kan du læse om, hvordan dine personoplysninger bliver håndteret, og hvilke
rettigheder du har: Læs om dine rettigheder her
Hvis jeg videresender din henvendelse til besvarelse i den relevante afdeling, vil du i stedet modtage orienteringen fra dem.
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Kære Lars
Ja, jeg læser det som, at Haslev Festdage ikke kan tildele sig selv overskuddet hverken helt eller delvist.
 
Med venlig hilsen
Michael Christensen
Byrådsmedlem
Det Konservative Folkeparti
 
Fra: Lars Folmann
Sendt: 4. september 2019 16:15
Til: Benny Agergaard; _ByrådFaxe
Cc: Thomas Eriksen; Lene Fransson; Ina Leander
Emne: Sv: Haslev Festdage - supplerende svar på spørgsmål
 
Kære alle
 
Måske er det min krøllede hjerne der spiller mig et plus, men jeg kan ikke fatte meningen af det første afsnit i notatet. 
 
Betyder det på dansk, at Haslev Festdage ikke kan begunstige sig selv med hele eller dele af overskuddet?
 
Kan nogen hjælpe mig? 
 
Venlig hilsen
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Lars Folmann
Regionsrådsmedlem
Byrådsmedlem
Dansk Folkeparti Lokalforening Faxe
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Kære Byråd
 
Til orientering.
 
Her følger supplerende/uddybende oplysninger omkring momsfritagelsen for Haslev Festdage.
 
I vedhæftede brev redegør advokaten, der har bistået Haslev Festdage, for lovgrundlaget for momsfritagelsen og betingelser herfor.
Herudover beskriver advokaten kort de mulige konsekvenser hvis betingelserne ikke i tilstrækkelig grad er opfyldt hhv. hvis Haslev Festdage
ikke er momsfritaget.
 
 
Venlig hilsen

Benny Agergaard
Centerchef / leder af biblioteker & borgerservice 
Direkte tlf.: 56203741 
Mobil tlf.: 51169361

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Jernbanegade 62 Telefon: 56203000
4690 Haslev   www.faxekommune.dk

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

 
 
Dine personoplysninger passer vi godt på
Har du som borger kontaktet mig i min egenskab af chef kan du læse om, hvordan dine personoplysninger bliver håndteret, og hvilke
rettigheder du har: Læs om dine rettigheder her
Hvis jeg videresender din henvendelse til besvarelse i den relevante afdeling, vil du i stedet modtage orienteringen fra dem.
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