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Partnerskabsaftale omkring Projekt ’Kongelundsfortet i bevægelse’
Mellem
Dragør Kommune
og
DGI Storkøbenhavn
Parterne har indgået aftale om partnerskab, med henblik på udvikling af Kongelundsfortet på følgende
vilkår:
1. Vision
Det er visionen for Kongelundsfortet at skabe ”Et læringscenter af international standard, hvor der
udvikles praktiske metoder og redskaber indenfor både de humanistiske, praktiske/ musiske og
naturfag med udgangspunkt i stedets særegne kulturhistoriske udtryk og placering i
kystlandskabet”.
2. Partnerskabets formål
Partnerskabets formål er at gøre Kongelundsfortet til et outdoor-center af international standard
med fokus på læring og aktiviteter inden for natur- og friluftsliv. Et besøg på Kongelundsfortet skal
give ny viden og inspirere til nysgerrighed, bevægelse og handling og bidrage til dannelse af det
hele og kompetente menneske gennem oplevelser og aktiviteter i naturen i fællesskab med andre.
Udviklingen af Kongelundsfortet skal bidrage til flere sunde og aktive borgere.
Kongelundsfortet, dets faciliteter og nærmeste omgivelser skal fungere som et lokalt og regionalt
aktivitetscenter, hvor både selvorganiserede og organiserede grupper har muligheder for at opleve
et varieret udbud af kulturelle, natur- og fritidsmæssige oplevelser, som er tilpasset denne
lokalitets særlige historie og forudsætninger. Et besøg på Kongelundsfortet skal øge kompetencen
til at handle i samarbejde med andre og skal inspirere til videre udforskning af verden.
3. Den specifikke indsats
3.1.Partnerskabet arbejder i tre overordnede spor med mulighed for udvidelse
a) Årlig fejring og event på Kongelundsfortet (årligt)
b) Igangsætning af aktivitetsprojekt (kort sigt), herunder aktivitetsudvikling målrettet børn og
unge, børnefamilier og andre brugergrupper. Foreningsudvikling og etablering af nye aktive
fællesskaber inden for friluftsliv og outdooraktiviteter. Uddannelse af instruktører i natur- og
friluftsaktiviteter, herunder pædagogisk fagpersonale i skoleregi. Samarbejde mellem
eksisterende og nye aktører med fokus på natur- og friluftsliv/outdoor. Støtte nye netværk og
foreningsdannelse lokalt.
c) Igangsætning af facilitetsrenovering til understøttelse af aktiviteter på Kongelundsfortet
(mellemlang sigt) via fundraising.
3.2.Geografi.
Aktiviteterne i partnerskabet har afsæt i Kongelundsfortet og aktivitetskoncepter med
udgangspunkt i fortet og Naturpark Amager. Med Kongelundsfortets beliggenhed i Naturpark

2

Amager, vil udviklingen af fortet støtte op omkring de visioner der ligger i naturparkplanen.
3.3. Målgrupper
Primær målgruppe: Børn og unge i skoler/institutioner og frivillige foreninger
Sekundære målgrupper:
1) Pædagogisk fagpersonale
2) Voksne i foreninger
3) Borgere (herunder f.eks. målgrupperne børnefamilier og naturfremmede målgrupper).
3.4.Samspil med øvrige indsatser
Indsatserne i partnerskabet tænkes i sammenhæng med eksisterende indsatser og politikker i
Dragør Kommune mhp. sammenhæng og synergi. Det kan være ift. nedenstående områder,
men det kan også være nye vinkler eller ideer, som afprøves og udvikles i dialog mellem
parterne.
 Børn og ungeaktiviteter. F.eks. åben skole.
 Uddannelse af fagpersonale og frivillige.
 Foreningsfællesskaber og aktivt medborgerskab.
 Sundhedsfremme
 Inklusion
 Læring
 Aktivt medborgerskab
 Evt. ældre som målgruppe – sund alderdom
Før igangsætning af specifik indsats vil der blive udarbejdet en projektbeskrivelse, der beskriver
projektets indhold med tilhørende budget og tidsplan.
4. Tidsplan
Partnerskabet følger nedenstående overordnede tidsplan:
a. Igangsætning af aktivitetsprojekt i 2017, med forventet projektperiode fra 2017 til 2020.
b. Udvikling af facilitetsprojekt der kan understøtte kommende aktiviteter på Kongelundsfortet.
Forventet periode 2018 – 2020.
5. Økonomi
Økonomien til indsatser under partnerskabet er beskrevet jf. pkt. 3.4.
6. Samarbejde og styring.
Dragør Kommune og DGI Storkøbenhavn tilrettelægger i fællesskab indsatsen med udgangspunkt i
denne aftale med tilhørende bilag, samt nedenstående ansvarsfordeling:
Dragør Kommunes rolle:
 Udpeger kontaktpersoner, som er DGI´s indgang til kommunen.
 Inddrager og kobler Kongelundsfortet til eksisterende indsatser, hvor det giver mening.
 Afsøger og opsøger muligheden for lokale samarbejdspartnere i kommunen (andre indsatser,
foreningsliv osv. hvor det giver merværdi for partnerskabet).
 Finder mulighed for depot/opbevaring til aktivitetsudstyr, udeskole m.m.
 Bidrager til at profilere og kommunikere aktiviteterne på Kongelundsfortet via kommunens
kanaler til skoler, institutioner og borgere m.m.
 Bidrager til at skabe lokal omtale og PR for Kongelundsfortet – i bevægelse, som aktivitetssted.
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 Forvalter bookning af faciliteter og faste anlæg gennem Dragør Ungdomsskole.
DGI Storkøbenhavns rolle:
 Bidrager til aktivitets- og facilitetsudvikling.
 Fundraiser og påtager sig projektledelsesansvaret jævnfør projektbeskrivelser.
 Laver kursusaktiviteter på Kongelundsfortet.
 Skaber mere aktivitet på kongelundsfortet med fokus på natur, friluftsliv og læring.
7. Forudsætninger
Dragør Kommune er fortsat ejer og myndighed over Kongelundsfortet. Partnerskabets brug af
Kongelundsfortet i henhold til partnerskabsaftalen sker vederlagsfrit. Partnerskabet får fuld adgang
til mandskabsbarakken, som beset, dog ikke de rum, der anvendes af hhv. Blushøj Spejderne og til
opbevaring af traktor. Lokalerne kan, grundet deres nuværende stand, alene anvendes til
opbevaring af genstande. Lokalerne må ikke anvendes til ophold for personer, og lokalerne må ikke
opvarmes.
Herudover får Partnerskabet fuld adgang til fortets udendørsarealer og til køkken, toilet og
opholdsrum i portnerboligen. Det er aftalt, at alle bookninger af faciliteter på Kongelundsfortet,
herunder også udearealerne, aftales og koordineres med Dragør Ungdomsskole.
Projektet anskaffer eget aktivitetsmateriale og undervisningsudstyr. Aftale om brug af udstyr, der
ikke er anskaffet af eller til partnerskabet, afregnes efter aftale.
Rettigheder til udviklede koncepter og aktiviteter tilfalder begge parter jævnfør
partnerskabsaftalen. Bevilgede midler og materiel til aktivitets- og facilitetsprojekt tilfalder
partnerskabet jævnfør partnerskabsaftalen, og udmøntes i fælles overensstemmelse med
projektbeskrivelser.
Det er en forudsætning for partnerskabet, at Dragør Kommune ikke udlejer Kongelundsfortet til
andre parter, hvis det strider imod gennemførelse af konkret planlagte/aftalte aktiviteter jf.
partnerskabsaftalen.
Ved partnerskabets ophør fordeles bevilgede midler og effekter ligeligt mellem parterne, i det
omfang betingelserne for den eventuelt eksterne donation ikke medfører krav om tilbagebetaling.
8. Organisering
Der er etableret en styregruppe med repræsentanter fra både Dragør Kommune og DGI
Storkøbenhavn, som sikrer den overordnede fremdrift i de definerede indsatser under
partnerskabet. Der er desuden etableret en projektgruppe, som står for den daglige fremdrift og
refererer til styregruppen.
9. Rettigheder
Rettigheder til koncepter og aktiviteter udviklet med udgangspunkt i partnerskabet tilfalder begge
parter. DGI Storkøbenhavn sender ikke projektansøgninger vedr. Kongelundsfortet til fonde eller
statslige puljer uden forhåndsgodkendelse fra Dragør Kommune. Ansøgte projektmidler anvendes i
overensstemmelse med projektbeskrivelser og bevillingsbreve.
10. Samarbejdets start og afslutning
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Partnerskabet begynder 1. januar 2017 og løber indtil udgangen af 2020, hvorefter den
genforhandles. Parterne/styregruppen afholder én gang årligt et evalueringsmøde med henblik på
fordeling af udgifter, brug af faciliteter og rum mm., hvorudfra partnerskabsaftalen revideres.
Partnerskabet kan opsiges med 6 måneders varsel i hele aftaleperioden. Væsentlig misligholdelse
kan medføre omgående ophævelse af partnerskabsaftalen. Som væsentlig misligholdelse anses
manglende overholdelse af partnerskabsaftalens betingelser.
11. Aftalegrundlag
Partnerskabet er dokumenteret i denne partnerskabsaftale og med projektbeskrivelser jf. pkt. 3 –
den specifikke indsats.
Kontrakten underskrives i to eksemplarer, hvoraf parterne hver modtager et eksemplar.
Dato:

Dato:

Dragør Kommune

DGI Storkøbenhavn

...............................................

...............................................
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