Danmarks Rostadion
Bagsværd d. 21.01.2018/KN

Referat, Brugerrådet, Danmarks Rostadion
Torsdag d. 15. januar 2018 kl. 17-18:30, Bagsværd Stadion,
Bagsværd Hovedgade 86, 2880 Bagsværd
Deltagere:
Kim Darfelt (afbud, Christian Jacobsen mødt), Finn Trærup-Hansen, Lars Køhler,
Mikael Espersen, Kim Kristensen, Kasper Haagensen samt
Rolf Aagaard-Svendsen, rostadionbestyrelsen og Klaus Nørskov, Fonden.
Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Rolf Aagaard-Svendsen bød velkommen. Ingen bemærkninger til dagsordenen.
2. Orientering fra Fonden om byggeriet:
• Det endelige projektforslag, december 2017
• Udsættelse af fredningsmyndighedernes behandling af sagen på baggrund af en
anmodning fra DN
• Møde med KK-fonden 05.12.17
• Orientering af ”Det grønne råd”, DN og DOF besigtigelse d. 20.12.17 og
Fredningsnævnets besigtigelse af projektområdet den 29.01.18
• Status - uændret tidsplan for byggeri
• Status - uændret tidsplan for uddybning af søen
• Brugerinddragelse
• Den økonomiske situation, herunder tilskud på 10 mio. fra Lokale og Anlægsfonden og
ansøgning til Nordea Fonden
Klaus Nørskov gennemgik ændringer og præciseringer fra dispositionsforslaget fra juli 17
til det endelige Projektforslag fra december 2017. Særligt blev fremhævet baneudlæg (fra 6
baner + en tilbageroningsbane til nu 6 baner + 2 træningsbaner), det ændrede dommertårn,
tribune, startområdet, FISA-godkendelsen, indretningen af rocentret samt at det desværre
ikke har været muligt at få en aftale med KK-fonden om placering af transformationen på
deres grund, så den placeres i den nye materielgård. Understregning af, at der vil blive
plads til flere både i bådhallen end forudsat i konkurrenceprogrammet.
Klaus Nørskov gennemgik endvidere mødet med KK-fonden d. 05.12.17. KKfonden/Københavnerklubberne har ønsket at få tildelt det ene af de 2 mødelokaler i
rocentret. Dette har fondsbestyrelsen afvist, idet der skal være plads til mange forskellige
brugere af mødelokalerne (de administrative medarbejdere (DFfR og DKF), medarbejderne
i ”Rocentrets havnekontor”, ”Den nye driftsorganisation”, de københavnske roklubber,
eliteroerne, KK-fonden, Brugerrådet, fondsbestyrelsen, de eksterne brugere af rocentret
mv.). Men der er lavet en aftale med følgende ordlyd: ”Det konkluderes, at KK-kredsen må
benytte og indrette det ene af to mødelokaler på 2. sal, som klublokale. Lokalet er forsat en
del af de fælles mødelokaliteter, og indretningen afspejler respekt for dette. Mødelokalet vil
kunne bookes af alle ansatte og brugere. Den kommende driftsorganisation, her kaldet ”Ny
DS40” udformer principper for brug af alle lokaler i rocentret. ”Ny DS40” varetager efter
2020 det konkrete daglige udlån af lokaler efter principper vedtaget i bestyrelsen.”
Endvidere orienteret om brugerinddragelse, uændret tidsplan og den økonomiske situation,
hvor der pt. mangler ca. 20 mio. kr. i det samlede anlægsbudget på ca. 120 mio. Nordeafonden er ansøgt om dette beløb.

3. Fremtidig driftsorganisation, Danmarks Rostadion
Det nye rostadion er planlagt færdigt i foråret 2020. På dette tidspunkt skal der være en ny
driftsorganisation klar for rostadion. Rostadion arbejder med en begrænset driftsøkonomi og
driften baserer sig på en blanding af lønnede medarbejdere og frivillig arbejdskraft.
Rostadions drift finansieres i dag via: driftsydelser fra I/S Danmarks Rostadion, Gladsaxe og
København samt driftsmidler og anlægsmidler dels fra stifterne, dels fra det nuværende
DS40. DS40 yder i dag en helt grundlæggende indsats på frivillig/ulønnet basis.
Der er afholdt møder med en række interessenter (bl.a. forbundene, DS40, IS´et og Gladsaxe
som driftskommune)
På den baggrund har Fonden udarbejdet forslag til fremtidig driftsorganisation.
Bilag: Notat om fremtidig organisering af ledelse og drift.
Klaus Nørskov gennemgik Fondens forslag til fremtidig organisering af ledelse og drift. Kasper
Haagensen havde inden mødet fremsendt forslag til ændringer/justeringer af forslaget. Begge
udgaver blev drøftet. Det blev aftalt, at Klaus Nørskov indkalder Brugerrådet (med den
fremmødte besætning) til en drøftelse af det endelige forslag.

4. Status på planerne for Genhusning
15.06.17 er afholdt møde mellem Brugerrådet, DKF, DFfR, Københavns Kommune,
Gladsaxe Kommune, IS´et og Fonden. Kommunerne har efterfølgende arbejdet videre med
sagen.
Københavns Kommune oplyser, at ”I vedhæftede fremgår nogle af de priser vi har
indhentet, og den type pavilloner som anbefales.
…. vi afventer færdig udbud, før vi arbejder videre med priser og genhusning herfra …..
Vedhæftede dokument skal ses som et første forslag, da vi først i forbindelse med
udformning af byggeplads, kan sige mere om, hvilke faciliteter som evt. kan deles med
byggepladsen, og dermed spare noget plads (og økonomi) på grunden.
Vedr. træningspavillonen, er det de to forbund og Team Danmark som i sin tid stod som
bygherre for opførelsen…. Det var arkitektvirksomheden: Hasløv og Kjærsgaard som stod
for byggeriet. Det vurderes, at den godt vil kunne flyttes, men vi har ikke økonomi på, hvad
det vil koste.”
Bilag: Statusnotat fra Københavns Kommune af 10.01.18.
Besluttet at Klaus Nørskov rykker kommunerne for det aftalte møde, så der snarest kan være
en afklaring af en løsning.
Lars Køhler anbefalede, at det undersøges, om Krathuset – som bliver ledigt – kan benyttes
til genhusning af administrationen.
5. Orientering fra Brugerrådet
• De tre udvalg: Udvalg A: Rocentret, Udvalg B: Søen, Udvalg C: Regattaer
Alt kører som det skal. Ingen bemærkninger.
6. Orientering fra I/S Danmarks Rostadion
Alt kører som det skal. Ingen bemærkninger.

7. Orientering om valg til Brugerrådet 01.04.2018-31.03.2022
Brugerrådets medlemmer oplyser, at processen er i gang. Kasper Haagensen giver
tilbagemelding om resultatet.
8. Punkter til Fondens bestyrelsesmøde d. 06.02.2018, kl. 18
• Status 4. kvartal 2017, herunder det endelige projektforslag og
myndighedsbehandling/eventuelle klager
• Status på projektets økonomi
• Budgetopfølgning 4. kvartal 2017
• Punkter fra Brugerrådet
• .
Ingen yderligere punkter
9. Evt.
Intet.

