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Kære Byråd
 
Til orientering…
 
Plan & Kulturudvalget behandlede på udvalgets møde den 27. august en ansøgning om tilskud til Haslev Festdage i 2020 & 2021. 
Sagen endte med at ”blive hævet” til Byrådet – og vil derfor være at finde på den kommende byrådsdagsorden.
 
I forbindelse med Plan & Kulturudvalgets behandling blev der stillet spørgsmål om projekter, der har modtaget støtte fra Festdagene overskud
vedr. 2018.
Vedhæftet er en oversigt over såvel støttemodtagere som  ansøgere, der ikke har modtaget støtte hhv. ikke har kunnet godkendes af SKAT.
 
Haslev Festdage er fritaget for moms. SKAT betinger i den forbindelse at Haslev Festdage for skal give overskud og at størstedelen heraf skal
uddeles til almene formål. Er også beskrevet i den politiske sag. Støtten til projekter sker efter kriterier, som fremgår af Festdagenes
hjemmeside. Se evt.: https://haslevfestdage.dk/uddeling-af-midler.
 
 
Yderligere er der spurgt til:
Hvor mange sponsor-billetter Faxe Kommune modtager fra Haslev Festdage samt hvor mange der fordeles til hhv. det politiske niveau og
administrationen?

Svaret er:
I år fik vi 14 sponsorbilletter/armbånd. 8 gik til Plan & Kulturudvalgets medlemmer og borgmesteren og 3 til administrationen (centerchef og
et par af hans medarbejdere, der har opgaver med relation til Festdagene).
3 billetter blev ikke benyttet.
 
I de seneste år har der ikke været en skarp aftale med Festdagene om antallet, men Faxe Kommune har haft en 12 – 15 stk. til rådighed. I
Festdagenes første år fik vi et større antal, der gav mulighed for at Byrådets medlemmer kunne deltage, men en relativ stor del blev ikke
anvendt. Derfor er der sket en gradvis tilpasning.
 
 
 
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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