DET FALSTERSKE DIGE
www.detfalsterskedigelag.dk
Formand:
Søren Bjerregaard, Dæmmebrovej 2, 4872 Idestrup, 54 14 81 45
Kasserer:
Søren Krighaar, Gl. landevej 2, 4874 Gedser, 54 17 02 07
Opsynsmand: 20 26 73 21

Vordingborg d. 23. maj 2017

Til Thomas Andersen (Mail4Thomasa@gmail.com)
Ansøgning om tilladelse til at afholde et forhindringsløb, kaldet OCR-løb på stranden lørdag d. 24. marts
2018.

Du har i mail ansøgt om tilladelse til afholdelse af et forhindringsløb, kaldet OCR-løb på stranden lørdag d.
24. marts 2018. på en angivet rute ud for Marielyst Torv og ca. 2,5 km mod henholdsvis nord og syd. Du vil
opsætte omkring 10 – 15 forhindringer, som består af paller, armgangsstativ, presenninger, sandsække (ca.
20 stk. af 10 kg., der fyldes på stranden og senere tømmes samme sted) samt cemetblokke. Derudover vil
du opsætte små metalpæle til at opdele stranden til løbsrute.
Du må arrangere løbet og anvende stranden til løbet. Men det kræver yderligere koordination mellem os.
Indledningsvis med mig på mail og senere på stranden med et bestyrelsesmedlem og opsynsmanden.
Årsagen er bl.a. at du – lidt populært udtrykt – vil anvende ting, som vi normalt fjerner hurtigst muligt, da det
kan ødelægge klit og dige. Så der kan være noget, vi ikke kan acceptere.
Det vi bl.a skal afklare er:
- præcis dato,
- dato for opstilling,
- dato for nedbrydning (senest dagen efter)
- forhindringernes materialer,
- forhindringernes udformning,
- forhindringernes placering,
- fastgørelse af forhindringerne,
- transporten af forhindringerne,
- væskedepoter,
- reglerne for bl.a. gravning og reklamer,
- andre personers færdsel og adgang til stranden,
- et evt. depositum, der skal kunne dække vores udgifter i forbindelse med oprydning og udbedring af
skader, samt
- råstofindvinding og sandsækkene.
Så er tilladelsen er betinget af, at der betales et gebyr på:
1.000,- kr. i grundgebyr og 5,- kr. per deltager, hvor der indledningsvis regnes med 100 = 500,- kr. plus
moms (= 375,- kr.).
Det samlede beløb på 1.875,- kr. skal indsættes på reg. nr. 2650 konto nr. 6400114859 senest d. 1. marts
2018
Deltagerantallet bedes oplyst efter løbet, hvorefter deltagerbeløbet kan reguleres og evt. tilbagebetales ved
oplysninger om kontonr.

Med venlig hilsen
Sven Andersen
andersensven@hotmail.com

