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TVF. Denne bør komme på dagsordenen i KFU. 

Med venlig hilsen

Simon Aggesen 
Borgmester 

Frederiksberg Rådhus 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 3821 2030 
www.frederiksberg.dk

---------- Videresendt meddelelse ----------

Fra: Peter Møller <peter@startfrb.dk>
Dato: 8. august 2020 kl. 10.13.21 CEST
Emne: Ansøgning om FRBDAGE
Til: Borgmesteren <Borgmesteren@frederiksberg.dk>
Cc: Victor Aalund START! FRB <victor@startfrb.dk>,Suzanne Christiansen - START
<suzanne@startfrb.dk>,leslie.arentoft@yahoo.dk

Kære Simon
Foreningen START! Frederiksbergs bestyrelse har på sit møde fredag, den 7. august 2020 besluttet at
fremsætte ansøgning til Frederiksberg Kommune om at måtte overtage den foreningsforankrede koordination
af FRBDAGE. 

Bestyrelsens begrundelse for forslaget er:
- at skabe ro og stabilitet for FRBDAGE, dvs. kulturaktører og butikker
- at implementere intentionerne i Frederiksberg Kommunes nye kultur- og fritidspolitik i FRBDAGE
- at udvikle FRBDAGE sammen med eksisterende og nye aktører
- at fastholde og udbygge butikkernes og erhvervslivets deltagelse i FRBDAGE i stærke fællesskaber og
partnerskaber, der kan række ud over de tre dage om året, hvor der holdes FRBDAGE.

Der har været enstemmighed om forslaget i START! FRBs 11-personers bestyrelse ud fra intentionen om
sammen med Frederiksberg Kommune at lave "Byens Fest" for alle, der kan og vil. 

START vurderer, at det er meget vigtigt, at Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling inddrages, da
en meget stor del af FRBDAGE er forankret der. 

START har derfor også sendt ansøgningen til Kultur- og Fritidsafdelingens kulturchef Camilla Jarltoft til
orientering. 

Vi håber, at Frederiksberg Kommune vil imødekomme vores ansøgning, og STARTs bestyrelse stiller sig fuldt
ud til rådighed med supplerende og uddybende information, hvis Frederiksberg Kommune ønsker det. 

De bedste hilsner
START! Frederiksberg

Peter Møller
formand

Suzanne Christiansen
næstformand

Leslie Arentoft
næstformand
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De bedste hilsner

START! FRB
Bernhard Bangs Allé 43
2000 Frederiksberg
DK - Danmark
CVR: 33811942

Peter Møller
Formand/chairman

Tel: +45 3064 5565
Email: peter@startfrb.dk
www.startfrb.dk 
www.facebook.com/startfrederiksberg
www.start2000.dk 

Grundet COVID-19 har START! Frederiksberg indført særlige tiltag, der hindrer smittespredning, og START! Frederiksberg følger myndighedernes anbefalinger. 
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