Fonden Danmarks Rostadion
Dato: 19. april 2016

Kommissorium for Brugerrådet, Danmarks Rostadion
Præambel
Ifølge vedtægterne for Fonden Danmarks Rostadion, samt driftsoverenskomst mellem Fonden
Danmarks Rostadion og hhv. Team Danmark og Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune er Fonden forpligtet til at involvere Brugerrådet i sit arbejde.
Brugerrådet skal repræsentere samtlige brugere af Danmarks Rostadion1.
Fondsbestyrelsen beslutter kommissoriet for Brugerrådet. Fondsbestyrelsen sikrer en løbende
tilpasning af Brugerrådets sammensætning, ansvar, opgaver mv.

Formål
Fondsbestyrelsen har det overordnede ansvar for Danmarks Rostadions drift og udvikling.
Formålet med Brugerrådet er at sikre et velfungerende rostadion gennem dialog og brugerinddragelse.

Organiseringen af brugerinddragelsen
Brugerinddragelsen inddeles i tre:
1. Rocentret, defineret som bygningerne på Skovalléen 40, som indeholder bådhal, træningsrum, møde- og kontorfaciliteter m.v.
2. Søen, defineret som alle aktiviteter på søen samt faste og mobile enheder
3. Regattaer, defineret som samarbejde om faciliteter og ”grej” til brug for events for
begge sportsgrenes regattaer. Herunder også principper for og udarbejdelse af forslag
til regattaplaner.

For hvert område oprettes et udvalg, som organisatorisk ligger under Brugerrådet.
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Rostadion er den overordnede betegnelse for hele faciliteten på og ved Bagsværd Sø, herunder ejendommen,
Skovalleen 40, 2880 Bagsværd, anlægget i søen, startområde, målområde og tribuneområdet.
Rocentret består af ejendommen Skovalleen 40, 2880 Bagsværd, herunder bådhal samt faciliteter til træning,
omklædning samt møde- og kontorfaciliteter og de umiddelbart tilstødende arealer, der bl.a. anvendes til klargøring af både samt færdsel og ophold.
Robaneanlægget tæller det materiel (wires, bøjer m.m.), der ligger i søen, samt det areal i søen, som banen er
placeret på.
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Fig. 1. Oversigt over Brugerrådets opbygning
Den samlede konstruktion består af i alt 15 valgte eller udpegede medlemmer. 5 i hvert udvalg. Hvert udvalg udpeger af sin midte 2 repræsentanter, som udgør Brugerrådet.

Brugerrådets og udvalgenes opgaver og kompetencer
Brugerrådet varetager sine opgaver i samarbejde med udvalgene og inden for de principper,
rammer og konkrete beslutninger, som Fondsbestyrelsen træffer.
Brugerrådet varetager den koordinerende opgave for udvalgene og dialogen med Fondsbestyrelsen, herunder udarbejder indstillinger til behandlingen i bestyrelsen.
Konkrete og praktiske opgaver varetages af de respektive udvalg.
Brugerrådets opgaver og kompetencer:
 Indstille principper for rostadions anvendelse og udvikling til Fondsbestyrelsen. Brugerrådet kan indkalde forslag fra udvalgene
 Godkende konkret udmøntning af principper
 Koordinere arbejdet i udvalgene og træffer beslutning ved uenighed
 Samle og koordinerer forslag og synspunkter til og fra Fondsbestyrelsen
 Indgå i dialog med Fonden om rostadions anvendelse og arbejde med opgraderingsprojektet
 Deltage i dialogmøder med Fondsbestyrelsen én gang i kvartalet

Udvalg A: Rocentret
 Beskrive og håndhæve konkrete regler for brug af rocentrets faciliteter
 Udarbejde skabeloner for aftaler mellem DS40 og andre brugere i forbindelse med leje
af overnatningsfaciliteter og badefaciliteter.

Udvalg B: Søen
 Beskrive og håndhæve konkrete regler for sikkerhed/færdsel på søen
 Udarbejde fordelingsprincipper for træning og andre aktiviteter på søen
 Dialog omkring faciliteterne på søen og udarbejdelse af forslag til forbedringer
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Udvalg C: Regattaer
 Udarbejde forslag til regattaplaner – kortsigtet og langsigtet til vedtagelse i Fondsbestyrelsen.
 Beskrive og håndhæve faste procedurer for afholdelse af regattaer
 Koordinere samarbejdet mellem regattaforeningerne m.h.p. optimal udnyttelse af faciliteter.

Brugerrådets og udvalgenes sammensætning
Repræsentanter til udvalgene udpeges og vælges, som beskrevet nedenfor.
Udpegning af repræsentanter:
 Team Danmarks Elitecenter (DRC og DKF), 2 repræsentanter
 I/S Danmarks Rostadion (medarbejdere, der varetager drift og vedligehold), 1 repræsentant
 DS40 (medarbejdere der varetager drift og vedligehold), 2 repræsentanter
 Regattaforeningen (roere), 1 repræsentant
 DKF Regattarepræsentant, 1 repræsentant

Valg af repræsentant blandt brugere af Bagsværd Sø (DKF og DFfR):
 Roklubber beliggende i København og med bådpladser i bådhallen, 3 repræsentanter
samt 3 personlige suppleanter blandt DFfRs medlemmer. Forbundet forestår valget inden 1. februar i lige år.
 Blandt DFfRs medlemsklubber beliggende ved Lyngby- og Bagsværd Sø, 2 repræsentanter samt 2 personlige suppleanter. Forbundet forestår valget inden 1. februar i lige
år.
 Blandt DKFs medlemsklubber beliggende ved Lyngby- og Bagsværd Sø, 3 repræsentanter samt 3 personlige suppleanter. Forbundet forestår valget inden 1. februar i lige
år.

Udpegning af udvalg og Brugerråd
Fonden indkalder de 15 medlemmer af udvalgene til et fordelingsmøde på de tre udvalg medlemmer i marts måned. Det tilstræbes, at udvalgene har en ligelig fordeling af repræsentanter
fra såvel DFfR, som DKF samt at enten I/S Danmarks Rostadion eller DS40 er repræsenteret i
alle tre udvalg.
Brugerrådsrepræsentanterne repræsentere brugerne som helhed – og ikke kun egen forening/organisation.
Kan der ikke opnås enighed bandt repræsentanterne fordeler Fonden de 15 medlemmer på
udvalgene.
Hver af de tre udvalg vælger to repræsentanter og to personlige suppleanter til brugerrådet for
den fulde periode på to år. Der sikres en jævn fordeling mellem DFfR og DKF samt at såvel
I/S Danmarks Rostadion, som DS40 er repræsenteret i Brugerrådet.
Brugerrådet konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Konstitueringen afsluttes inden 1. april.
De 15 repræsentanters valgperiode løber fra 1. april i lige år og to år frem.
Fondens bestyrelse kan i ekstraordinære tilfælde beslutte at udpege eller etablere valg uden
for de normale terminer.
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Sekretariat
Fonden Danmarks Rostadion indkalder til møder mellem bestyrelsen og Brugerrådet. Fonden
varetager sekretariatsfunktionen ved fællesmøderne mellem Fonden og Brugerrådet. Opgaven løses i samarbejde med I/S Danmarks Rostadion, (administrationen for Idrætsanlæggene i
Gladsaxe).

Vedtaget af bestyrelsen for Fonden Danmarks Rostadion den 19. april 2016.
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