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Til 
Gladsaxe Kommune 
Team Danmark 
 
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø 
Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune og Team Danmark stiftede 
Fonden Danmarks Rostadion i november 2015.  
I henhold til vedtægten udpeges bestyrelsesmedlemmer for en 4-årig periode, dog udløber første 
udpegningsperiode for bestyrelsesmedlemmer udpeget af Gladsaxe Kommune og Team Danmark med 
udgangen af 2018, således at der sikres en rullende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer.  
Ifg. vedtægten skal der således udpeges bestyrelsesmedlemmer for den kommende 4-årsperiode fra Gladsaxe 
Kommune og Team Danmark. 
 
Vedtægten for Fonden angiver: 
§ 8.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer. Gladsaxe Kommune udpeger 1 medlem, der er formand 
for bestyrelsen. Særligt ved fondens iværksættelse af store entrepriseprojekter, herunder den forestående 
opgradering af rostadion, skal det ved udpegning af formanden sikres, at denne besidder relevant erfaring 

og viden som bygherre. Lyngby-Taarbæk Kommune udpeger 1 medlem.  Københavns Kommune udpeger 1 

medlem, der er næstformand for bestyrelsen. Team Danmark udpeger 1 medlem.  Dansk Forening for 

Rosport udpeger 1 observatør i bestyrelsen.  Dansk Kano- og Kajakforbund udpeger 1 observatør i 

bestyrelsen.    

§ 8.2 Ved udpegning af medlemmerne skal det tilstræbes, at bestyrelsen sikres bredde i medlemmernes viden 
og erfaring indenfor fondens formål, herunder økonomi og jura, samt at bestyrelsen særligt ved fondens 
iværksættelse af store entrepriseprojekter besidder relevant erfaring og viden som bygherre. Med henblik på 
den rette sammensætning af kompetencer i bestyrelsen foretages forinden udpegning en høring i de øvrige 
kommuner.  
 
§ 8.3 Genudpegning kan finde sted. 
  
§ 8.5 ”Bestyrelsens medlemmer udpeges hvert 4 år for en 4-årig periode, dog udløber første 
udpegningsperiode for bestyrelsesmedlemmer udpeget af Københavns Kommunes og Lyngby-Taarbæk 
Kommunes medlemmer med udgangen af 2017 og for Gladsaxe Kommunes og Team Danmarks medlemmer 
med udgangen af 2018, således at der sikres en rullende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. ” 
  
Hvem der udpeges, bedes meddelt mig inden medio december 2018. 
 
Venlig hilsen 
  
Klaus Nørskov 
Forretningsfører 
Fonden Danmarks Rostadion 
klaus.norskov@danmarksrostadion.dk 
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