GLADSAXE KOMMUNE
Børne- og Kulturforvaltningen
04.05.2015

REFERAT
fra
I/S DANMARKS ROSTADION, BAGSVÆRD SØ
Møde nr. 1
Tirsdag 28. april 2015 kl. 08.30,
Gladsaxe Rådhus, mødelokale 3608.
Der serveres kaffe/te og rundstykker.

Sag 1 - 8
Medlemmer

Tilforordnede

Katrine Skov

kl. 08.30

Ingelise Damm

kl. 08.30

Rolf Aagaard-Svendsen

kl. 08.30

Nina Nielsen

kl. 08.30

Hanne Pedersen

kl. 08.30

Ole Tikjøb

kl. 08.30

Henning Bay

kl. 08.30
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1. Status for arbejdet med opgradering af idrætsfaciliteter ved Bagsværd Sø
Ingelise Damm orienterede om status for arbejdet pr. 28.04.2015.
Projektet udvikler sig hele tiden og det blev pointeret, at der kan ske
ændringer i det videre forløb.
Henning Bay, Dansk Forening for Rosport, opfordrede til, at den
nye fond fastholder ”Danmarks Rostadion Bagsværd Sø” i sit navn.

2. Omdannelse af organisationen omkring rostadion
Ingelise Damm gjorde opmærksom på, at det p.t. undersøges, om
den midlertidige vedtægtsændring skal godkendes i Tilsynet. Det
kan give anledning til en ændret procedure.
Sagen blev taget til efterretning.

3. Regnskab 2014
Der er konstateret en fejl i revisionsberetningen, s. 22. Det fremgår
af beretningen, at egenkapitalen i 2013 udgør 4.228.657 kr. Det er
ikke korrekt. Tallet stammer fra 2012. Det korrekte tal for
egenbetalingen i 2013 er rettelig: 3.768.493 kr. Bilaget til blive rettet
inden fremsendelse til godkendelse hos interessenterne

4. Budgetforslag 2016
Tiltrådt.

5. Mødeplan 2015
Tiltrådt.

6. Regattaplan 2015
Til efterretning.
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7. Meddelelser fra forbundene og Team Danmark
Kano og Kajak:
Meget stor tilfredshed omkring de informationer og inddragelser,
der er foretaget i forbindelse med af opgradering af Rostadion.
World Cup i sprint 29.-31.05.2015: Ikke så mange deltagere som
forventet. Årsagen skal findes i en atypisk terminsliste, seneste
opgørelse viser, at 24 – 25 nationer deltager. Forbundet arbejder pt
med de sidste tilladelser fra kommunerne i forbindelse med World
Cuppen.
Forbundet har udarbejdet en eventstrategi og ca. otte år frem.
Strategien er udarbejdet i samarbejde med Sport Event Danmark.
Dansk Forening for Rosport:
Stor glæde og påskønnelse over det nye anlæg.
Forårsregatta 16.-17.05.2015. Satser på medaljer og gode
præstationer. Forventning om, at der også på det nye anlæg vil
kunne udklækkes potentielle medaljetagere til internationale
mesterskaber og OL.
KK Fonden, som ejer Regattapavillonen har fået ny forpagter.
Satser på en attraktiv restaurant omkring søen.
World Masters Games i september 2016: Der er afholdt en række
møder i styregruppen. Lokale- og Anlægsfonden har bevilget
500.000 kr. til eventen og Københavns Kommune 400.000 kr.
Team Danmark:
Dejligt med en ny ejer af Regattapavillonen, der gerne vil
understøtte de aktiviteter, der er i tilknytning til elitetræningen (fx
madordning til eliteroerne).
Stor tak til kommunerne omkring udvikling af projektet.

8. Eventuelt
Nyt korrekt regnskab medsendes referatet.
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