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Vordingborg d. 17. marts 2017
Til Nykøbing F. Haandboldklub, att. fr. Joan Rygaard, rygaard@privat.dk tlf. 60914547
Vedr. ”Beachhåndbold” på Marielyst Strand lørdag d. 16. og søndag d. 17. juni 2018
Du har på vegne af Nykøbing F. Haandboldklub i mail ansøgt om tilladelse til afholdelse af
et ”Beachhåndboldstævne” på Marielyst Strand ud for Torvet lørdag d. 16. og søndag d.17.
juni 2018. Med baneopstilling fra om fredagen.
Det fremgår af ansøgningen, at det skal foregå som de tidligere år, og at Nykøbing F.
Haandboldklub er bekendt med restriktionerne i området.
Således kan Bestyrelsen for Det Falsterske Dige imødekomme ansøgningen om opstilling
af baner fra fredag eftermiddag, der placeres således, at andre besøgendes adgang til
stranden ikke hindres eller besværliggøres. Ligeledes skal telte mv. opsættes min. 5 m fra
diget og klitten. Desuden skal reglerne i naturbeskyttelsesloven om reklamer i det åbne land
overholdes, hvis det bliver aktuelt på to baner.
Højttalere - opstillet langs stranden – skal have front ud mod vandet, og musik samt
meddelelser skal afgives i moderat lydstyrke (max. 65 deciBel).
Stranden skal efterlades rengjort.
Tilladelsen er desuden betinget af, at der betales et gebyr på 500 kr. (nye regler) samt et
depositum på kr. 2.000 for lån af nøglen til opkørslen til diget og til imødegåelse af udgifter
til eventuelle skader på digelagets ejendom. De 2500 kr. skal indsættes på reg. nr. 2650
konto nr. 6400114859 senest d. 1. juni. Efter d. 11. juni kan nøgle lånes efter direkte aftale
med opsynsmanden. Det bedes ligeledes oplyst, på hvilken konto depositum kan
tilbagebetales.
Pas på frihøjden, når den nedlagte bom passeres.
Bemærk der er løb på diget d. 16. juni kl. 11 til 13.
Med venlig hilsen
Sven Andersen
andersensven@hotmail.com
Til kasserer: Returkonto er

2650

6740008372

