15.11.2006

Vedtægter
for
I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø

(3 interessenter)

§1
Interessentskabet I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø består af:

Gladsaxe Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune og er pr. 01.01.1998
udvidet med Team Danmark.

§2
Formål
Interessentskabet driver og vedligeholder rostadion, således at det med henblik på
træning og konkurrencer i roning, kano- og kajaksport bevarer international standard
samtidigt med funktion som Team Danmark-center.
Bagsværd Sø, matr. nr. 82 og 83 af Bagsværd, nr. 5 af Frederiksdal og nr. 10 af Kollekolle, ejes fortsat i sin helhed af Gladsaxe Kommune.
Rostadions basisfunktioner fremgår af vedhæftede bilag.
Gladsaxe Kommunes ejendomsret til installationer, bygningsværker og anlæg som
angivet på vedhæftede bilag og skitse (tribuner, dommertårn, toiletter m.m.) på
Statsskovvæsenets grund matr. nr. 63 a Bagsværd, er overdraget interessentskabet.
Driftsudgifterne vedrørende installationerne og bygningerne påhviler interessentskabet.
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§3
Hæftelse
For enhver forpligtelse, der påhviler interessentskabet i henhold til § 2, stk. 1 og stk.
5, hæfter deltagerne solidarisk.

Indbyrdes fordeles de årlige udgifter til bestridelse af den i § 2 nævnte drift således:
Gladsaxe Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Team Danmark

52 %
36 %
12 %

§4
Bestyrelse
Interessentskabet ledes af en bestyrelse, der består af 3 medlemmer fordelt således,
at Gladsaxe Kommune har 1 medlem, Lyngby-Taarbæk Kommune har 1 medlem og
Team Danmark har 1 medlem.
For hvert medlem udpeges en suppleant/stedfortræder, der indtræder ved et medlems varige eller midlertidige forfald.
Kommunernes bestyrelsesmedlemmer og suppleanter/stedfortrædere vælges for 4
år ad gangen, således at valgperioden svarer til den kommunale valgperiode. Bestyrelsens mandater bortfalder dog først, når nyvalg til bestyrelsen har fundet sted.
Team Danmark udpeger bestyrelsesmedlem og stedfortræder for 4 år ad gangen,
med der kan ske nyudpegning hvert andet år.

§5
Gladsaxe Kommunes bestyrelsesmedlem er formand og Lyngby-Taarbæk Kommunes bestyrelsesmedlem er næstformand i Interessentskabet.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen afholder ordinært møde minimum 2 gange årligt. Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes, såfremt det begæres af et af medlemmerne.
Møderne indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel og med angivelse af
dagsorden for mødet.

§6
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt samtlige interessenter er repræsenteret.
Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt flertal.
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§7
Observatører
Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano- og Kajakforbund udpeger hver 1 observatør og 1 suppleant. Observatørerne deltager i bestyrelsesmøder og er rådgivere for
bestyrelsen i sager vedr. rostadion.

Observatører og suppleanter fra Dansk Forening for Rosport og for Dansk Kano- og
Kajakforbund udpeges af de pågældende organisationer blandt bestyrelsernes medlemmer for 4 år ad gangen, men der kan ske nyudpegning hvert andet år.

§8
Handlingsplan
Med baggrund i det godkendte budget og det pågældende års aktiviteter på rostadion udarbejder bestyrelsen hvert år en handlingsplan for rostadions drifts– og anlægsopgaver.

§9
Nedennævnte dispositioner m.v. skal af bestyrelsen forelægges Gladsaxe kommune,
Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark til godkendelse:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Indskud af kapital.
Budgettering, såvel drift som anlæg.
Årsregnskab.
Optagelse af lån og anden gældsstiftelse bortset fra sædvanlige leverandør- og
varekreditter.
Overtagelse af garantiforpligtelser.
Erhvervelse, afhændelse og prioritering af fast ejendom.
Ændringer i interessentskabets vedtægter.
Optagelse af nye interessenter og fastsættelse af vilkårene herfor.

Forslag til budget for det kommende regnskabsår fremsendes til interessenterne senest 6 mdr. før den gældende frist for vedtagelsen af kommunernes budgetter.
Såfremt en interessent ikke kan godkende budgetforslaget vedr. b), må interessenten
angive hvilke dele af budgetforslaget, interessenten ikke vil bidrage til.
Bestyrelsen udarbejder herefter nyt budgetforslag, der kan indeholde evt. forslag om
en anden udgiftsfordeling end angivet i § 3.
Såfremt en interessent ikke godkender forslag som omhandlet under c), behandles
forslaget på ny i bestyrelsen, som kan vedtage forslaget, hvis der er flertal i bestyrelsen. De øvrige punkter kræver enstemmighed. Hvert medlem er ved afstemningen
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bundet af beslutninger truffet af vedkommende kommunalbestyrelse/organisations
bestyrelse.
Den under d) nævnte låntagning, den under e) nævnte overtagelse af garantiforpligtelser samt den under f) nævnte prioritering af fast ejendom skal ske i overensstemmelse med de regler, som Indenrigsministeriet har fastsat herom.
De under g) og h) nævnte dispositioner kræver tillige tilsynsmyndighedernes godkendelse.

§ 10
Administration
Gladsaxe Kommune er administrationskommune for interessentskabet.
Interessentskabets regnskabsår følger det kommunale regnskabsår.
Regnskabet revideres af Gladsaxe Kommunes revision.
Regnskabet med revisionsbemærkninger skal foreligge tilgængelig for offentligheden. Regnskabet med revisionsbemærkninger og de afgørelser, bestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, skal indsendes til tilsynsmyndighederne.

§ 11
Tegningsret
Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening.

§ 12
Udtræden af interessentskabet
Enhver af interessenterne er berettiget til med et års varsel til et regnskabsårs udløb
at opsige sin deltagelse i interessentskabet.
Den opsigende interessent hæfter uanset opsigelsen for de inden udtrædelsen optagne lån og påtagne garantiforpligtelser.

§ 13
Interessentskabets opløsning
Selskabet kan opløses, hvis interessenterne er enige herom.

J. nr. 00.01.00P24
Sag: 2006/0009061-002

§ 14
Forståelse af overenskomsten
Uoverensstemmelser om forståelse af denne overenskomst skal, hvis de vedrører
kommunalretlige forhold, afgøres af Indenrigsministeriet.
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Vedtægterne træder i kraft 01.01.2007

Gladsaxe Kommune, den

____________________
Karin Søjberg Holst

_____________________
Svend Erik Haase

Lyngby-Taarbæk Kommune, den

____________________
Rolf Aagaard-Svendsen

Team Danmark, den

____________________
Michael Andersen
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______________________
Flemming Juhl Knudsen

