
1 l; AUG. 1985 2.k. 1985/ll2o5o3-l S Man har i dag skrevet s
åledes til Landsudvalge

t for Loyal

Handel, Bredgade 41, 
1280 Kbh. K.:

“I skrivelse af 7. februa
r 1985, jfr., skrivelse af

 11.
april 1985, har landsud

valget klaget over en u
dtalelse af 31.

oktober 1984 fra tilsyns
rådet for Roskilde amt 

angående Gundsø
kommunes tilskud til G

undsølillehallen A.m.b.
A.

Tilsynsrådet udtalte i d
enne skrivelse, at råde

t ikke

fandt tilstrækkeligt grun
dlag for at pålægge Gu

ndsø byråd at
betinge kommunalt tilsk

ud til hallens drift af, at
 kontrakten

om cafeteriet ændrede
s på nogle nærmere an

givne punkter.

Landsudvalget har i sk
rivelsen af 7. ebruar 19

85 anmodet
indenrigsministe iet om

 at andre tils nsrådet ud
talelse, sâ-

ledes at kommunen for
pligtes til at søge vilkår

ene i forpagt-

ingskontrakten udforme
t på en måde, så at mu

lighederne for u-
billig konkurrence på g

rund af den givne støtte
 udelukkes.

Tilsynsrâdet har i skrive
lsen af 1 . februar 1985

 fast-

holdt sin udtalelse af 31
. oktober 1984

I denne anledning skal
 indenri smi steriet udta

le føl-
gende: Ifølge forpa tningscontr

akten betaler forpagter
en en for-

pagtninqsafgift på 10%
 af bruttoomsætningen

 i cafeteria og
selskabsafdelin ( og ex

cl. salg af tobaksvarer 
og merværdiaf-

gift). Forpagtnin afgifte
n 'nkluderer betaling fo

r lys, var-
me, el og vand. Bortfo 

a teren yder endvidere
 efter regning

forpagteren et tils ud på
 maks' alt 5.000 kr. årlig

t til re-
klame og annonc rin . Indenrigsministeriet er 

eni t med tilsynsrådet i,
 at for-

pagtningsvilkârene ikke
 eft r det oplyste afvige

r sådan fra
sædvanlige og rimeli e

 forpagtningsvilkår, at d
er er grundlag

for efter den kommuna
le styrelseslov at gribe 

ind over for
Gundsø byråds ydelse

 af tilskud til Gundsølille
hallen."

2. Hvilket hermed med
deles. "De fremsendte 

bilag vedlægges".

3. Hvilket hermed med
deles.
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