Danmarks Rostadion
Bagsværd d. 22.08.19/KN
Referat fra møde i Brugerrådet, Danmarks Rostadion
onsdag d. 14. august 2019 kl. 17-18:30, Bagsværd Stadion,
Bagsværd Hovedgade 86, 2880 Bagsværd
Afbud fra Kim Kristensen
Dagsorden
Referat:
Rolf Aagaard-Svendsen og Klaus Nørskov orienterede om status på rostadionprojektet. Der er
ikke yderligere udover det, der er nævnt i sagsteksten.
Sagsfremstilling:
1. Orientering om status på rostadionprojektet
Miljø- og Naturklagenævnet, henholdsvis Planklagenævnet har endnu ikke truffet afgørelse
om de klager, der er rejst over de myndighedstilladelser, der er givet til projektet vedr.
Danmarks Rostadion, og det er derfor ikke muligt at igangsætte udførelsen af projektet i
efteråret 2019, som ellers planlagt.
Bestyrelsen for Danmarks Rostadion har derfor besluttet at udskyde igangsætningen
af udførelsen til efteråret 2021, dvs. til det tidspunkt, hvor VM i kano og kajak har
været afholdt.
Fornyet ansøgning vedr. Planloven
Planklagenævnet har hjemsendt sagen om den landzonetilladelse, som Gladsaxe Kommune
har givet til projektet, til fornyet behandling i kommunen. Den primære årsag er, at der er
sket en udvidelse af Natura-2000 området og habitatområdet, efter at Gladsaxe Kommune
har behandlet sagen, som gør, at projektet nu er delvist omfattet af disse områder, og at der
derfor skal foretages en nærmere konsekvensvurdering heraf.
Ændring af projektet for så vidt angår startsystemet
En af udfordringerne i projektet har været at få konstrueret et velfungerende startsystem, der
kan anvendes med den ændrede udformning af søbredden i startområdet. Siden projektet
blev budt ud, har vi fået kendskab til et rumænsk firma, der er specialister i denne type
anlæg, og der er indledt en dialog med dem for at finde ud af, om de har forslag til
løsninger, der er bedre (mere driftsvenlige) end den løsning, der er beskrevet i
projektmaterialet.
Evt. ændringer som følge af myndighedsforhold, herunder kendelser fra Nævnenes hus
Projektet har endnu ikke fået en byggetilladelse, idet denne afventer, at alle klager over
projektet er behandlet af Nævnenes Hus. Projektet er udarbejdet under forudsætning af, at
der kunne opnås byggetilladelse i henhold til bygningsreglementet fra 2015. Nu er der
kommet et nyt bygningsreglement BR18, som skal være opfyldt, når der søges om
byggetilladelse, og derfor skal projektet screenes for at sikre, at BR18 og evt. andre
tilkomne ændringer i byggelovgivningen er overholdt.
Gennemførelse af nyt udbud, herunder prækvalifikation, udbud med forhandling og
kontraktindgåelser

I foråret 2021 skal der gennemføres et nyt udbud af projektet. Det forudsættes, at projektet
udbydes i de samme pakker og efter samme udbudsprocedure som sidst.
2. Status på opretholdelse af trafikregler på Bagsværd Sø.
Referat:
Kasper orienterede om mødet.
Emnet grundigt drøftet. Enighed om, at reglerne ikke er problemet. Problemet ligger i at sikre,
at reglerne er kendt og overholdt
Via en registrering af overtrædelser af reglerne, kan det dog konstateres, at der er færre
problemer end tidligere.
Konklusion:
1. Der skal sikres en løbende orientering og dialog om reglerne.
Michael Kassow tager ansvar for dette.
2. Brugerrådet beder Søudvalget om at vurdere, om der er behov for en yderligere regulering af
motorbådstrafikken, idet der dog ikke er et ønske om færre motorbåde eller færre timer til
motorbåde.
3. Ved brud på trafikreglerne sikres sanktioner i overensstemmelse med reglerne af ISets
personale.
Sagsfremstilling:
Kasper giver på mødet en mundtlig orientering fra mødet i marts, og det drøftes, om det har
givet resultater.
v/ Kasper Haagensen.
3. Orientering fra Brugerrådet
• De tre udvalg:
o Udvalg A: Rocentret,
Referat:
1. Portene har været blokeret, muligvis fordi nogle tror, at svalerne ikke kan
komme ind og ud. Det understreges, at der er særlige ind - og
udflyvningshuller i hallen til svalerne.
2. Tekniske problemer med portene. Overvejes om portene skal fungere
som manuelle porte frem til nybygningen.
3. Der skal sikres bedre oprydning i bådhallen
4. Husk bookning af Børnehaven, når den skal bruges samt den
efterfølgende oprydning.
o Udvalg B: Søen
Referat: Intet yderligere
o Udvalg C: Regattaer
o Udskiftning af målkamera
Referat: Tilslutning til dette. Funktionalitet og fordeling af midler afhandles
med Lars Køhler I/S, når de 2 forbund melder tilbage.
o Klargøring af tårn og tribuneområde
Referat: Der bliver sikret rengøring og den nødvendige klargøring på et
niveau, der er rimelig, set i forhold til, at tårn og tribuneområdet skal erstattes
af nyt.

Arrangører tjekker faciliteterne i god tid inden afvikling af arrangementer
mhp. forventningsafstemning med IS.
Arrangører sikrer efterfølgende oprydning.
o Samarbejde i forbindelse med afvikling af VM 2021
Referat: Tilslutning fra alle.
Christian/DKF tager initiativ til dialog med de relevante interessenter såsom:
Lars Køhler vedr. ISets opgaver, DS40 vedr. bygningen, kommunerne,
Fonden og orientering af brugerrådet.
DKF indkalder indledningsvis til et info-møde i efteråret 19.
Se vedlagte bilag fra Christian Jacobsen.
4. Orientering fra I/S Danmarks Rostadion
5. Punkter til Fondens bestyrelsesmøde d. 28.08.19, kl. 18
• Status august 2019, herunder Status på projektets økonomi med korrigeret tidsplan
• Budgetopfølgning 2. kvartal 2019
• Punkter fra Brugerrådet
6. Evt.
Kasper Haagensen orienterede om, at DFfR påtænker at søge om at være vært ved EM i
2024.
Venlig hilsen
Klaus Nørskov

