
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Invitation 

 

Kære foreninger, brugerbestyrelser, råd mv. i Dragør Kommune 

  

I den seneste tid har I i lokalpressen og på Facebook kunnet læse, at 

kommunens økonomi er under pres. Det får også betydning for budget 

2020-23, især fordi udefrakommende faktorer løfter vores udgifter.  

 

Invitation til borgermøde den 20. august om budget 2020 

På vegne af kommunalbestyrelsen vil jeg gerne i dialog med jer om, de 

muligheder for besparelser og driftsudvidelser, som forvaltningen har 

fremlagt i budgetmaterialet.  

 

I inviteres derfor til borgermøde om budget 2020-23 tirsdag den 20. au-

gust 2019 klokken 19-21 på Wiedergården, Wiedergården 2 i Dragør. 

 

Formålet med mødet er en direkte dialog, hvor I som borgere kan få 

præsenteret og danne dig et overblik over hvad vi ved om rammerne for 

Dragør Kommunes økonomi. Vi mangler dog en vigtig brik, da forhand-

lingerne om økonomiaftalen mellem KL og regeringen er udskudt til au-

gust/september. 

 

I vil ved mødet også have lejlighed til at stille spørgsmål til høringsma-

terialet og budgetforslag, og give os politikere gode råd med på vejen 

om, hvilke budgetforslag, som skal prioriteres ved de politiske forhand-

linger. 

 

Høringsmaterialet på dragoer.dk 

Høringsmateriale kan I fra torsdag den 15. august 2019 se på kommu-

nens hjemmeside dragoer.dk. 

 

Bemærk at forslagene i høringsmaterialet er formuleret af forvaltningen, 

så vi politisk har nogle muligheder at vælge imellem.  
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 Side 2/2 

Det endelige budget 2020-23 forventes vedtaget af kommunalbestyrel-

sen ultimo oktober 2019. 

 

Tidsfrist for skriftlige høringssvar 

I kan også afgive skriftligt høringssvar i perioden fra torsdag den 15. au-

gust til torsdag den 29. august 2019 klokken 9. Skriftlige høringssvar 

skal venligst sendes på e-mail dragoer@dragoer.dk 

 

Praktik i øvrigt 

Til mødet serveres kage og kaffe/te og vand. Parkeringen ved Wieder-

gården er begrænset. Vi henviser derfor til eventuel parkering på Vest-

grønningen.  

  

På vegne af kommunalbestyrelsen  

 

Venlig hilsen 

 

 

Eik Dahl Bidstrup 

Borgmester 

 

Dir. tlf. 32 89 01 05 
eikb@dragoer.dk 
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