Danmarks Rostadion
Bagsværd d. 31.03.2017/KN

Referat, Brugerrådets, Danmarks Rostadion
Mandag d. 21. marts 2017 kl. 17-18:30, Bagsværd Stadion,
Bagsværd Hovedgade 86, 2880 Bagsværd
Deltagere:
Bo Vestergaard, Lars Christensen, Lars Køhler, Mikael Espersen, Kim Kristensen,
Kasper Haagensen samt
Rolf Aagaard-Svendsen, rostadionbestyrelsen og Klaus Nørskov, Fonden.
Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger
2. Orientering fra bestyrelsen/Fonden om byggeriet:
• Status på projektkonkurrencen og arbejdet i bedømmelseskomiteen
• Offentliggørelse af vinderprojekt 07.04.17
• Status, tidsplan for byggeri
• Økonomi, herunder ansøgninger til Lokale og Anlægsfonden og Nordea fonden
• Møde med KK-fondens bestyrelse
Arbejdet i bedømmelseskomiteen går efter planen. Der er modtaget 5 gode bud og
vinderprojektet offentliggøres d. 07.04.2017, hvor også Brugerrådet er inviteret.
Planlægning af byggeriet foregår planmæssigt, og den der er ikke ændringer i den vedtagne
tidsplan.
Der er forsat en god og perspektivrig proces med Nordea fonden og Lokale og
Anlægsfonden om ansøgning om det restbeløb, som mangler pt.
Der har været møde med KK-fondens bestyrelse, som er meget positiv overfor
rostadionprojektet. KK-Fonden stiller de evt. berørte dele af deres grunde til rådighed for
realisering af projektet (fx til stier og beplantning) mod at Fonden Danmarks Rostadion og
Gladsaxe Kommune afholder de fulde bygge- og eventuelle driftsomkostninger. Alle
ændringer skal godkendes af KK-Fonden.
Orienteringen taget til efterretning.

3. Orientering om Kommunikationsstrategi for 2017 - 2020 (B)
Der er udarbejdet en samlet kommunikationsstrategi, som giver den overordnede strategiske
ramme for de kommunikative aktiviteter, der knytter sig til moderniseringen af Bagsværd
Rostadion.
Bilag: Kommunikationsstrategi 2017 - 2020 - Fonden Danmarks Rostadion.
Orienteringen taget til efterretning.

4. Orientering fra Brugerrådet
• De tre udvalg: Udvalg A: Rocentret, Udvalg B: Søen, Udvalg C: Regattaer
Intet nyt at berette. De tre udvalg er klar til deres særlige rolle, når de konkret byggeplaner
er kendte.
5. Orientering fra I/S Danmarks Rostadion

Det går godt. Intet nyt at berette.
6. Punkter til Fondens bestyrelsesmøde d. 26.04.2017, kl. 18
• Status 1. kvartal 2017-03-07
• Regnskab 2016
• Status på arkitektkonkurrencen
• Punkter fra Brugerrådet
Intet yderligere.
7. Evt.
a. Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet d. 07.02.2017:
http://www.danmarksrostadion.dk/media/1093/dagsorden-bestyrelsesmoede-nr-7070217-endelig3.pdf
http://www.danmarksrostadion.dk/media/1092/referat-bestyrelsesmoede-nr-7-den070220176.pdf
b. Genhusning i forbindelse med byggeriet – en orientering om status.

I forbindelse med Fondens stiftelse blev det aftalt, at Københavns Kommune er
ansvarlig for genhusningen af aktiviteterne i selve rocentret, og at Gladsaxe
Kommune er ansvarlig for genhusningen af funktionerne på Søen, herunder I/S
Danmarks Rostadions materiel.
Klaus Nørskov har kontaktet de to kommuner for at få et møde i stand, så
planlægningen og de konkrete løsninger om genhusning fra efteråret 2018 kan
komme i gang. Brugerrådet involveres i dette arbejde.

Referent
Klaus Nørskov

