Aftale om etablering og drift af Multiboldbane

Der er mellem:
Dragør Kommune (kommunen)
Rådhuset
Kirkevej 7
2791 Dragør
Mailadresse: sbk@dragoer.dk
CVR nr. 12881517
og
Dragør Boldklub (klubben)
Halvejen 5
2791 Dragør
Mailadresse: bestyrelse@dragoer-boldklub.dk
CVR nr. 84086428
aftalt følgende i tilknytning til klubbens etablering og drift af Multiboldbane på kommunens
areal ved Børneinstitutionen ”Hollænderhuset”.
1. Multiboldbanen
Klubben har - betinget af Kommunens godkendelse - indgået aftale med firmaet INDU a/s
om etablering og drift af en Multiboldbane.
Med nærværende aftale godkender kommunen at klubben etablerer en Multiboldbane på
kommunens areal øst for Børneinstitutioner Hollænderhuset der nu er udlagt som
græsplæne til brug for Børneinstitutionen og strækkende sig ca. 8 meter ind over
kommunens areal, som støder op til klubbens klubhus.
Multiboldbanen dækker et areal på ca. 220 kvadratmeter og planlægges at få dimensionen
ca. 10x22 meter.
Multiboldbanen anlægges på et underlag af sten, grus og stenmel med dræn og får en
overflade med kunstgræs af kvalitet svarende til kvaliteten af overfladen på kommunens
eksisterende kunstbane. Baneoverfladen hæves ca. 25 cm over det nuværende niveau og
omkredses af støjdæmpende bander med en højde indvendig på ca. 60 cm. I hver ende af
Multiboldbanen etableres fodboldmål forsynes med net af reb. Adgangen til baneområdet
sker gennem målene i de to ender af banen. Nettene i målene opsættes på en sådan
måde at de kan hægtes af.
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Multiboldbanen vil forud for ibrugtagning være legepladsgodkendt (0-6-årsområdet.
2. Ejerforhold
Klubbens anlægs- og finansieringsaftale med INDU a/s indebærer at Multiboldbanen ejes
af INDU a/s indtil klubben efter 7 års brug har betalt sidste rate af den driftsaftale som
indgår som en del af forudsætninger i aftalegrundlaget mellem INDU a/s og klubben om
Multiboldbanens etablering. Senest et år inden udløbet af klubbens aftale med INDU a/s
aftaler kommunen og klubben det videre forløb i forhold til ejerskabet af Multiboldbanen og
dennes vedligeholdelse.
3. Forsikring
Klubben tegner og opretholder ansvarsforsikring som dækker INDU a/s og klubbens
trænere og ledere mod risikoen for ansvarspådragende ved eksempelvis skader som børn
måtte pådrage sig under leg på Multiboldbanen samt uheld eller andre forholde som måtte
medføre erstatningsansvar. Efter Multiboldbanens eventuelle overdragelse til kommunen
opretholder klubben fortsat sin ansvarsforsikring i forhold til klubbens egen brug af
Multiboldbanen.
Klubben tegner endvidere i perioden hvor INDU a/s ejer banen forsikring for skader på
selve Multiboldbanen som måtte opstå som følge af hærværk på bander, mål og
baneoverflade.
4. Børneinstitutionens brugsret af Multiboldbanen
Multiboldbanen stilles af klubben til rådighed Dragør Kommunes børneinstitution
”Hollænderhuset” og andre som kommunen måtte invitere til at bruge banen på alle
hverdage i institutionens åbningstid. Såfremt institutionen har arrangementer uden for
åbningstid - herunder i weekends - har institutionen også brugsret til Multiboldbanen på
disse tidspunkter, betinget af at institutionen senest 14 dage før, har oplyst boldklubben
om arrangementet.
Uden for ovennævnte tidspunkter kan klubben frit anvende banen frem til kl. 22:00.
Klubbens eventuelle ønske om at benytte Multiboldbanen fra kl.16:00 i de perioder hvor
institutionen ikke har lang åbningstid må løbende aftales direkte mellem klubben og
institutionslederen.
5. Sponsorreklamer
Klubben finansiering af etableringen og driften af Multiboldbanen er i et vist omfang
forudsat at kunne ske ved at der på Multiboldbanens faste bander placeres
sponsorreklamer.
Af klubbens aftale leverandøren og samarbejdspartneren omkring driften af
Multiboldbanen skal det fremgå at banen og dermed eventuelle sponsorreklamer er
placeret på et kommunalt areal som benyttes af en kommunal børneinstitution.
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Eventuelle bandereklamer skal derfor overholde de til en hver tid gældende retningslinjer
og regler som beskrevet i vejledning ”Børn, unge og Markedsføring” publiceret af
Forbrugerombudsmanden (Seneste publiceret i 2014). Placering af bandereklamer efter
Multiboldbanens eventuelle overdragelse til kommunen må aftales særskilt mellem
klubben og kommunen - se pkt. 2.
6. Jord- og hegnsarbejder
Forud for jordarbejderne knyttet til etableringen og opbygningen af Multiboldbanen skal der
bortgraves og bortkøres en ca. 10 meter lang jordvold på kommunens areal op til klubbens
klubhus. Ligeledes skal et hegn ind mod børneinstitutionen fra gangstien mellem den
eksisterende opvisningsbane og Børneinstitutionen midlertidige nedtages og siden, efter
Multiboldbanens anlæggelse, genetableres med låge.
Kommunen påtager sig ovennævnte jord- og hegnsarbejder som del af kommunens bidrag
til anlæggelsen af Multiboldbanen.
7. Underskrifter
Nærværende aftale er tiltrådt ved dens underskrivelse af:

Dragør den:
For Dragør Kommune

___________________________
Kommunaldirektør

For Dragør Boldklub

_________________
Formand
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__________________
Kasserer

