Danmarks Rostadion
Bagsværd d. 14.01.2017/KN

Referat, Brugerrådets, Danmarks Rostadion
Mandag d. 9. januar 2017 kl. 17-18:30, Bagsværd Stadion,
Bagsværd Hovedgade 86, 2880 Bagsværd
Deltagere:

Bo Vestergaard, Lars Christensen, Kim Kristensen, Kasper Haagensen samt
Rolf Aagaard-Svendsen, rostadionbestyrelsen og Klaus Nørskov, Fonden.
Afbud: Lars Køhler og Mikael Espersen.

Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.
2. Status på godkendelse af regattaplan for 2017
• Behandling i rostadionbestyrelsen
• Behandling i I/S Danmarks Rostadion
• Høring hos KK-Fonden, Gladsaxe Kommune og Skov- og Naturstyrelsen
Fonden orienterede om, at regattaplanen er godkendt i såvel rostadiobestyrelsen, som I/S
Danmarks Rostadions bestyrelse, som indstillet af Brugerrådet. Der har ikke været
bemærkninger fra høringsparterne.
Fonden har ansvaret for udarbejdelse af regattaplanen, men i perioden frem til byggeriet er
afsluttet, ligger ansvaret for driften (og dermed driftsmidlerne) hos I/S Danmarks
Rostadion. Derfor behandling i begge bestyrelser.
Den vedtagne regattaplan for 2017 vedlægges og lægges på Fondens hjemmeside.
3. Orientering fra bestyrelsen/Fonden om:
• Prækvalifikation

Deltidsplanen omkring arkitektkonkurrencen ser pt. således ud:
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•

Offentliggørelse af konkurrencemateriale: Torsdag den 27.10.2016
Aflevering af prækvalifikationsansøgninger: Mandag den 28.11.2016
Besked til ansøgere om resultat af prækvalifikation: Onsdag den 14.12.2016
Konkurrenceperiode: Torsdag den 15.12.2016 – mandag den 06.03.2017
Bedømmelsesperiode: Tirsdag den 07.03.2017 til fredag 07.04.2017
Offentliggørelse: Fredag den 07.04.2017
Stand-still periode: Lørdag den 08.04.2017 til tirsdag den 18.04.2017
Kontrahering: Tirsdag den 19.04.2017 til fredag den 21.04.20

Tidsplan for byggeri
Økonomi

Bilag: Hovedtidsplan af 18.08.2016 og Økonomioversigt af 25.08.2016
Fonden orienterede om status på byggeriet, tidplan og økonomi. Alt forløber som planlagt.
4. Hvordan varetages driften af Rostadion – og hvem har ansvaret – før og efter at byggeret er
afsluttet?
Bilag: Driftsoverenskomsterne mellem Fonden og hhv. de 3 kommuner og Team Danmark.

Det samlede ansvar for drift og udvikling af rostadion er med stiftelse af Fonden lagt her; herunder det samlede ejendomskompleks og baneanlæg. Dog er der i perioden frem til det
nye Rostadion er etableret lavet en driftsoverenskomst, som bl.a. beskriver, at I/S Danmarks
Rostadion varetager driften af aktiviteterne på søen. Endvidere er det gældende, at det
daglige driftsansvar af rocentret fortsat er placeret hos frivillige/DS40.
Fonden har ansvaret for at udarbejde nye driftsoverenskomster, som skal være gældende,
når det nye stadion står færdig. Driftsoverenskomsterne skal udarbejdes i samarbejde med
brugerne, kommunerne og Team Danmark.
5. Orientering fra Brugerrådet
• De tre udvalg: Udvalg A: Rocentret, Udvalg B: Søen, Udvalg C: Regattaer
Brugerrådet melder, at det det går fint i alle tre udvalg og i selve Brugerrådet.
Organisationen fungerer, som den skal.
Særligt fremhæves en god proces omkring regattaplan 2017.
Udfordringerne for roerne med, at de ikke kan benytte banen i en længere periode, hvis der
afholdes Kano og Kajak Sprint World Cup i maj 2020 og Kano og Kajak Sprint VM i
august 2021, blev drøftet. Lars og Bo tager drøftelsen med Christian og Ole.
Orienteret om, at det et Lars og Bo, der er valgt til at indgå som rådgivere i
arkitektkonkurrencens bedømmelseskomite.
Brugerrådet ønsker at få sat gang i arbejdet med, hvordan genhusningen af
rocenter/stadion skal foregå.
6. Orientering fra I/S Danmarks Rostadion
Der er et godt samarbejde mellem I/S, brugerne og stifterne. Alle udtrykker tilfredshed.
Lars Køhler skriver endvidere til Brugerrådsmødet: ”2016 var året, hvor MRWR16 fyldte
rigtig meget, og de frivillige fra DFfR udførte et fantastisk stykke arbejde. Medarbejderne i
I/S er stolte over resultatet og at være en del af verdens største Regatta, alt spillede i de
dage hvor stævnet forløb.
2017 bliver sidste år der afholdes Regatta under nuværende forhold – vi ser frem til at åbne
igen efter renoveringen”.
7. Punkter til Fondens bestyrelsesmøde d. 07.02.2017, kl. 18
• Status 4. kvartal 2016 – Statusnotat af xx.01.2016 fra Rambøll, herunder tidsplan
• Status på arkitektkonkurrencen
• Budget 2017
• Punkter fra Brugerrådet
Intet yderligere.
8. Evt.
Intet

Referent: Klaus Nørskov

