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Vordingborg d. 28. juni 2018
Til NOCCO Danmark, Louise Rützou, tlf. 41124280
mail: louise.rutzou@nocco.dk
Eft. Bestyrelsesmedlemmer og Opsynsmand
Vedr. sommertur i samarbejde med Barebells & BFR Pro.
NOCCO Danmark har ansøgt om at opstille en 3x3m pavillon + 3x3m blødt underlag, med smagsprøver, god
musik og ”sommer vibes”. Hertil gennemføre gratis beach workouts. Perioden er 12. og 13. juli 2018 i
perioden fra kl. 11 til 17.
I en svarmail, er smagsprøverne beskrevet som ”drikkevarer, delt ud i 2 cl glas”, og der er henvist til billeder
af bl.a. biler, men der er ikke bedt om bomoplåsning, der er en forudsætning for at køre til stranden. Det er ej
heller beskrevet, hvor arrangementet ønskes opstillet.
Bestyrelsen for Det Falsterske Dige kan imødekomme ansøgningen såfremt:
- Guldborgsund Kommune har accepteret reklamerne,
- der indbetales 2500,- kr. på reg. nr. 2650 konto nr. 6400114859 senest d. 9. juli (500 kr. i grundgebyr og
2000 kr. i depositum),
- I anfører et reg. og kontonr. til tilbagebetaling af depositum,
- alt opsættes – på et aftalt sted – der er udenfor det livredderovervågede område og min 5 meter fra klitten,
- smagsprøverne er alkoholfri,
- musikken er på max. 80 decibel (en grænse som personalet skal kende, se evt.
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/stoej_lys_og_luft/stoej-paa-arbejdspladsen/fakta-om-stoej/forstaa-dbskalaen) og højttalerne vender ud mod vandet,
- arrangementet opstilles fra kl. ca. 10 og afsluttes senest kl. 18:00,
- der ryddes op,
- workout gennemføres uden ansvar for Digelaget, samt
- andre personers adgang til stranden må ikke besværliggøres.
Såfremt bommen skal lægges ned, så man kan køre mindre køretøjer ned mod stranden, skal der rettes
henvendelse til Opsynsmanden på ovennævnte tlf. nr. Pas på frihøjden
P.b.v. med venlig hilsen
Sven Andersen
andersensven@hotmail.com

PS: Tak for tilbuddet om produkter, som vi af principielle årsager siger nej tak til.

