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9. Status for arbejdet med modernisering af Danmarks
Rostadion Bagsværd Sø
Klaus Nørskov giver en mundtlig orientering på mødet.

10. Revideret tidsplan for modernisering af Danmarks
Rostadion Bagsværd Sø
Bevilling af anlægsmidler til opgradering af Danmarks Rostadion,
Bagsværd Sø, blev besluttet i maj og juni i henholdsvis
Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk
Kommune. I den forbindelse blev også en foreløbig, overordnet
tidsplan præsenteret. Den angav det forventede
ibrugtagningstidspunkt til medio 2018.
Efter den politiske behandling i maj/juni 2015 er projektet blevet
tilknyttet en bygherrerådgiver, som har kvalificeret og justeret
tidsplanen. Jf. den reviderede tidsplan er det forventede
ibrugtagningstidspunkt nu primo 2020, - altså halvandet år senere
end først antaget.
Den reviderede tidsplan er foreløbig og forventes at blive
kvalificeret yderligere af den kommende bygherrerådgiver.
Årsager til revideret tidsplan
Der er med Byggeri Københavns (ByK) og bygherrerådgivers
kvalificering af tidsplanen opnået afklaring på flere områder. Der er
primært tre årsager til, der er opstået behov for en revideret
tidsplan.
1) Senere tidspunkt for udbud af bygherrerådgiver
Et senere starttidspunkt for udarbejdelse af udbudsmateriale
skyldes nødvendige inputs fra mange involverede parter, herunder
de stiftende kommuner, fonde, ByK og bygherrerådgiver, som
udarbejder materiale i forbindelse med bygherrerådgiverudbud.
Hvor det var hensigten at udsende udbudsbekendtgørelse i
forbindelse med udbud af bygherrerådgiver inden sommerferien
2015, er dette i stedet sket sidst i august 2015 – svarende til ca. tre
måneders forsinkelse.
2) Forlænget Udbudsproces – ny udbudsproces
Fondene har præciseret deres ønsker i forhold til udbudsprocessen
- nemlig en arkitektkonkurrence med en prækvalifikationsrunde
(Lokale og Anlægsfonden har meddelt tilskudstilsagn til
gennemførelse af en arkitektkonkurrence). Kombineret med en
forventet ny udbudslov betyder det, at processen forlænges med
knap 10 måneder. Hvor der i dag kan foretages en prækvalifikation
af totalrådgiver/hoved-entreprenør sideløbende med
programmering/projektering, er dette ikke længere muligt med en
ny udbudslov, som forventes at træde i kraft 1. januar 2016.
3

3) Forlænget byggeperiode
Byggeperioden er forlænget med seks måneder. Det skyldes
særligt en hensyntagen til områdets dyreliv, herunder deres
fouragerings- og ynglesteder samt de stedsspecifikke dyrearters
yngleperioder. Det betyder, at anlægsarbejdet i søen samt
landskabsbearbejdning kun kan gennemføres inden for en
afgrænset periode af hvert kalenderår.
Den reviderede tidsplan forelægges de involverede kommuner og
Team Danmarks til orientering ultimo 2015.
Fremadrettet
Den reviderede tidsplan skal ses som foreløbig idet Fonden
Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, sammen med den valgte
bygherrerådgiver forventes at udarbejde en ny tidsplan for projektet.
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.
Bilag 1: Revideret tidsplan for modernisering af Danmarks
Rostadion

11. Modernisering af Danmarks Rostadion Bagsværd Sø,
midlertidig drift, overførsel af aktiver samt ændring i
bestyrelsen
På mødet den 28.04.2015 blev det oplyst at den kommende drift
skulle varetages inden for rammerne af en midlertidig
driftsoverenskomst samt et tillæg til de nuværende vedtægter for
I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø. Samtidig blev det oplyst,
at I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø skulle fortsætte med at
løse de nuværende driftsopgaver frem til det tidspunkt hvor
anlægsprojektet var forberedt, forventeligt med udgangen af
2016. Formålet var at sikre en stabil drift for rostadion.
Midlertidig drift i I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø
Imidlertid har arbejdet med driftsoverenskomster gjort det klart, at
det optimale tidspunkt for overdragelse af den samlede drift til
Fonden Danmarks Rostadion er ved opgraderingsprojektets
afslutning. Med den reviderede tidsplan er dette tidspunkt
forventeligt primo 2020. Herefter nedlægges I/S Danmarks
Rostadion Bagsværd Sø.
I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø fortsætter på den
baggrund uændret indtil dette tidspunkt, fraset at aktiverne i I/S
Danmarks Rostadion Bagsværd Sø pr. 26.11.2015 overføres til
Fonden Danmarks Rostadion. Der forelægger derfor ingen
vedtægtsændring eller midlertidig driftsoverenskomst for I/S
Danmarks Rostadion Bagsværd Sø.
4

Midlertidig drift i Fonden Danmarks Rostadion
Fonden Danmarks Rostadion skal fra 2016 løse følgende
opgaver på rostadion: Gennemføre moderniseringen af
rostadion, og varetage kommunikation udadtil og indadtil i
relation til modernisering af rostadion. Herudover skal fonden
oprette og facilitere brugerrådet i henhold til fondens vedtægter
samt administrere sin egen drift og økonomi.
Fonden skal løse sine opgaver med støtte fra Københavns
Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune
samt Team Danmark. Der er udarbejdet et driftsbudget for
fonden på 250.000 kr. pr. år. Dog er driftsbudgettet det første år,
dvs. i 2016 på 350.000 kr. begrundet i en ekstraordinær udgift til
etablering af en hjemmeside for moderniseringsprojektet.
Ændring i bestyrelsen
Da bestyrelsesmedlem i I/S Danmarks Rostadion: Rolf AagaardSvendsen er udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune til at
indtræde i bestyrelsen for Fonden Danmarks Rostadion,
udtræder han pr. 26.11.2015 af I/S Danmarks Rostadion. For
Lyngby-Taarbæk Kommune indtræder i hans sted: Birger Kjer
Hansen.
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

12. Mødeplan 2016
Der skal fastlægges datoer for bestyrelsesmøder i 2016.
Forslag til mødedatoer:
Onsdag 10. februar 2016
Tirsdag 26. april 2016
Onsdag 28. september 2016
Tirsdag 29. november 2016.
Alle møder starter kl. 09.00 og afholdes på Gladsaxe Rådhus.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at forslag til mødedatoer godkendes.

13. Regattaplan 2016
Bestyrelsen godkender hvert år en plan for regattaer på Bagsværd
Sø for det kommende år.
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Regattaplanen skal efterfølgende godkendes i Naturstyrelsen,
inden endelig accept kan gives til regattagrupperne.
Det viser sig, at der sammenfald på datoer.
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til beslutning.
Bilag 1: Regattaplan 2016

14. Meddelelser fra forbundene og Team Danmark

15. Meddelelser fra forvaltningen
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