GLADSAXE KOMMUNE
Børne- og Kulturforvaltningen
15. maj 2017

Referat
for
I/S DANMARKS ROSTADION, BAGSVÆRD SØ
Møde nr. 1
Onsdag 26. april 2017 kl. 09.00-10.15
på Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608
Der serveres kaffe/te og rundstykker.
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1. Status for arbejdet med modernisering af Danmarks
Rostadion Bagsværd Sø
Klaus Nørskov gav en status på arbejdet og fortalte at i forhold til:
• Byggeriet så:
o Holder tidsplanen for projektet
o Er vinderprojektet fundet og offentliggjort.
• Søen så:
o Vil uddybningen blive gennemført i efterår/vinter
2018/19, samtidigt med landskabsarbejderne i startog målområderne.

2. Regnskab 2016
På bestyrelsesmødet spurgte Birger Kjer Hansen, Lyngby-Taarbæk
Kommune, ind til følgende:
1) Det omtalte vedr. udgiftsregnskab og omkostningsbaseret
regnskab, samt
2) Bemærkningen vedr. ikke at medtage et timeregnskab for leje af
mandskab.
På baggrund af spørgsmålene har Gladsaxe Kommune
efterfølgende udarbejdet følgende svar:
Ad 1)
I et omkostningsbaseret regnskab periodiseres omkostningerne
svarende til forbrugstidspunktet, mens omkostningerne i det
udgiftsbaserede regnskab vil indgå på transaktionstidspunktet.
Hermed kan det omkostningsbaserede regnskab gøre det mere
tydeligt, hvad det egentlig koster at drive forretningen.
I det omkostningsbaserede regnskab indgår ud over de ordinære
omkostninger også afskrivninger, regulering af hensættelse til
tjenestemandspensioner samt regulering af skyldige feriepenge. Da
I/S’et udelukkende lejer arbejdskraft af Gladsaxe Kommune,
vil eventuelle hensættelser til tjenestemandspensioner samt
skyldige feriepenge være optaget i resultatopgørelsen for Gladsaxe
Kommune og skal ikke indgå i I/S’ets resultatopgørelse.
De materielle aktiver, der var i I/S’et i forbindelse med regnskab
2015 er indskudt i Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø pr.
26.11.2105. Der er derfor ingen af- og nedskrivninger i 2016.
Ad 2)
Jf. Resultatopgørelsen er der i 2016 omkostningsført 1.054.532 kr.
til leje af arbejdskraft. Budget 2016 var på 1.211.034 kr. Som det
fremgår af revisionsberetningen note 3.4 har revisionen ikke
afstemt med et underliggende timeregnskab.
Udlejningen sker i overensstemmelse med ”Aftale om leje af
arbejdskraft” indgået mellem I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd
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Sø og Gladsaxe Kommune. Af aftalen fremgår, at det samlede
forbrug af arbejdskraft opgøres af Gladsaxe Kommune én gang om
året, ved årets udgang, og opgøres i faste medarbejdere, timelønnede medarbejdere og administrativ bistand. Revisor har jf. note 3.4
i revisionsberetningen fået redegjort for anvendelse af arbejdskraften. Leje af arbejdskraft udgøres af to faste medarbejdere á
1924 timer årligt plus merarbejde, der opstår i løbet af året.
Derudover leverer Idrætsanlæggene i Gladsaxe et mindre antal
timer til vikardækning, visse håndværkerydelser og hjælp til
opsætning af skilte samt opsætning og rengøring af toiletvogne i
forbindelse med større arrangementer på søen. Det samlede
timeforbrug kan dokumenteres.
Børne- og Kulturforvaltningens indstilling godkendt.

3. Budgetforslag 2018
Godkendt.

4. Meddelelser fra forbundene og Team Danmark
Dansk Kano og kajakforbund rettede en stor tak til Fonden for
deres store arbejde med få moderniseret rostadion og søen.
Arbejdet har været en medvirkende faktor til, at det lykkedes at få
VM Sprint i kano og kajak til Danmark og Bagsværd Sø i 2021 og
World Cup Sprint i kano og kajak i 2020.
Dansk Forening for Rosport rettede ligeledes en stor tak til Fonden
og deres arbejde. Moderniseringen skaber et unikt anlæg, og
forbundet overvejer, om de skal ansøge om VM i 2022.
Team Danmark udtrykte stor tilfredshed omkring projektet, og de
muligheder det giver og fremhævede processen, der har inddraget
alle.

5. Meddelelser fra forvaltningen
Gladsaxe Kommune orienterede om, at finansieringsplan for
kommunens økonomiske deltagelse i World CUP Sprint i kano og
kajak i 2020 og VM Sprint i kano og kajak i 2021 vil blive forelagt
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget på mødet 16.05.2017
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