Danmarks Rostadion
Bagsværd d. 02.04.19/KN

Referat
møde i Brugerrådet, Danmarks Rostadion
tirsdag d. 27. marts 2019 kl. 17-18:30, Bagsværd Stadion,
Bagsværd Hovedgade 86, 2880 Bagsværd

Referat:
Rolf bød velkommen, og Rolf og Klaus orienterede om status.
I februar 2019 modtog Fonden afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som hjemviste
sagen til fornyet behandling i Fredningsnævnet for København med henvisning til, at der er så
mange og så forskellige elementer, at der ikke kan foretages én samlet vurdering af projektet.
Ansøgningen skal derfor indgives på ny, og denne gang som individuelle ansøgninger for hver
af projektets delelementer.
Det betyder på almindeligt dansk, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke er taget stilling til
sagen, og at vi er startet helt forfra.
Der har siden vi modtog afgørelsen været arbejdet intenst med at udarbejde nye ansøgninger.
Ansøgningsmaterialet er opdelt i 7 ansøgninger, og disse er sendt til Fredningstilsynene
(Gladsaxe Kommune og Naturstyrelsen). Tilsynene arbejder lige nu med at skrive deres
bemærkninger til ansøgningerne.
Ansøgninger og tilsynsbemærkninger sendes samlet til Fredningsnævnet – efter planen d.
29.03.19.
Fonden arbejder videre ud fra de 3 første scenarier for gennemførelse af rostadionprojektet.
Der har været afhold møde med Fondens bygherrerådgiver Rambøll, og Rambøll udarbejder
budget og tidsplan for hver af de 3 scenarier, som forelægges på næste bestyrelsesmøde d.
23.04.19. Hvis scenarie 1 (gennemførelse efter gældende tidsplan med opstart i efteråret 2019)
ikke bliver muligt, skal det aftales med de bevilligende kommuner, A. P. Møllerfonden og
Lokale og Anlægsfonden om projektet skal gennemføres iht. scenarie 2 eller 3. Fondens
bestyrelse har peget på scenarie 3 med udførelse i fra efteråret 2021.
Sagsfremstilling:
1. Orientering om status på rostadionprojektet
Hjemvisning af sagen om fredningen til fornyet behandling i Fredningsnævnet
På bestyrelsesmødet d. 04.02.19 blev udfordringen med, at Miljø- og fødevarenævnet har
hjemvist sagen om fredningen til fornyet behandling i Fredningsnævnet, drøftet.
Bestyrelsen besluttede, at der skulle afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 21.02.19,
hvortil Rambøll skulle udarbejde og fremlægger et notat, hvor situationen analyseres og
indeholdende følgende elementer:
•
•
•

Sagens baggrund
Proces for det videre forløb med hjemvisningen
Beskrivelse af mulige udfaldsrum:
1. Der bliver en hurtig afgørelse og projektet gennemføres med den eksisterende
tidsplan med start i sensommeren 2019
2. Rostadion projektet gennemføres som et sekventielt forløb. Her forudsættes, at

de nødvendige tilladelser til opførelse af selve rocentret gives i første halvdel af
2019, og at rocentret opføres, som planlagt. Tilladelserne til robaner,
landskabsbearbejdning mv. gives senere og gennemføres i vinteren 2020/2021
eller 2021/2022.
3. Det samlede projekt udskydes endnu 1 eller 2 år til start i efteråret 2020 eller
2021.
4. Rostadionprojektet gennemføres ikke.
Til alle 4 scenarier (med de forskellige tidsmæssige modeller) blev beskrevet økonomiske,
tidsmæssige, entreprisemæssige og sportsmæssige konsekvenser. Herunder hvornår Fonden
senest skal træffe valget mellem de fire modeller.
Som supplement konkluderede bestyrelsen, at det er vigtigt, at DKFs VM i 2021 kan
gennemføres. VM vil kunne gennemføres med det eksisterende anlæg; - rocenter og baner.
Det vil naturligvis også kunne gennemføres med et færdigt nyetableret rostadion og med
eksisterende baner og et nyt rocenter. Forudsætningen er således, at der ikke bygges mens
der er VM, og at alle faciliteter er funktionsduelige.
Det blev besluttet, at beskrivelsen både skulle afdække, hvordan projektet kan gennemføres
med og uden afholdelse af VM. Endvidere blev det konkluderet, at set i et OL-perspektiv er
det mest optimale, at byggeprojektet placeres efter sommeren 2020.
Det ekstraordinære bestyrelsesmøde
På det ekstraordinære bestyrelsesmøde blev resultatet af analysen af de forskellige scenarier
for gennemførelse af rostadionprojektet drøftet.
Målet er stadigvæk, at scenarie 1 med gennemførelse af projektet i henhold til oprindelige
tidsplan skal lykkes. Hvis det ikke lykkes, planlægges gennemførelsestidspunktet sammen
med kommunerne, LOA og A. P. Møllerfonden.
Den endelige beslutning om en eventuel udskydelse skal træffes senest juni 2019.
Det videre forløb
Der er taget kontakt til Fredningsnævnet, og Fonden har fået en hurtig tilbagemelding om
det videre forløb, der ønskes/kræves, og hvilke krav dette vil stille til Fonden.
Der er der afhold møde mellem Rambøll, AART, Gladsaxe Kommune og Fonden, hvor den
videre proces er aftalt.
Arbejde er iværksat, ligesom der etableres dialog med Nævnenes Hus med henblik på hurtig
sagsbehandling.
Øvrige tilladelser (på nær tilladelser i henhold til vandløbsloven samt byggetilladelsen)
forventes afklaret inden 1. juni 2019.

Bilag 1.1. Afgørelse fra Miljø- og fødevareklagenævnet af 01.02.19
Bilag 1.2. Notat fra Rambøll

2. Oplæg vedr. overholdelse af de gældende regler for færdsel på søen
Referat:
Kasper orienterende om, at der er afholdt møde i søudvalget i februar, hvor det blev besluttet
at indkalde trænere og ledere d. 02.04.19, hvor ordensreglement, trafikregler mv. gennemgås
og drøftes. Sagen behandles igen på næste brugerrådsmøde.

Sagsfremstilling:
Det blev aftalt på et tidligere brugerrådsmøde, at der til dette møde vil foreligge et oplæg om
overholdelse af de gældende regler for færdsel på søen. Oplægget udarbejdes på baggrund af
møde i sø-udvalget.
v/ Kasper Haagensen.
3. Orientering fra Brugerrådet
Referat:
Rocenter: Finn og Christian orienterede om kapacitetsproblemer i vægttræningscentret,
særligt i spidsbelastningsperioden fra kl. 16-18.
Sagsfremstilling:
•
•

De tre udvalg: Udvalg A: Rocentret, Udvalg B: Søen, Udvalg C: Regattaer

4. Orientering fra I/S Danmarks Rostadion
Referat:
Intet til referatet.
5. Punkter til Fondens bestyrelsesmøde d. 23.04.19, kl. 18
Referat:
Intet til yderligere.
Sagsfremstilling:
•

•
•
•
•

Status april 2019, herunder
o Status på fredningssagen
o Status på øvrige tilladelser
o Fornyet tidsplan
o Status på projektets økonomi med korrigeret tidsplan
Budgetopfølgning 1. kvartal 2019
Regnskab 2018
Punkter fra Brugerrådet
.

6. Evt.
Referat:
Intet til referatet.

Referent: Klaus Nørskov

