
Kære Alle. 
 
    Som vi ved adskillige lejligheder har fremført, synes det for os ikke klart, i hvilken retning der arbejdes 
med en fremtidig driftsmodel, herunder også en interims drifts model for perioden frem til endelig 
færdiggørelse. 
 
    Udgangspunktet er naturligvis den nuværende forpagtningsaftale, der ophører med udgangen af 2022 og 
de evalueringer af denne der foreligger. Evalueringer der på stort set samtlige parametre tilbagemeldes af 
brugerne som utilfredsstillende.  
 
    Vi håber med denne henvendelse at sikre opmærksomhed på udfordringerne, forud for politiske 
beslutninger for den fremtidige drift.  En driftsaftale der for os er fuldstændig central og afgørende for 
projektets fremtidige succes. 
    Vi håber også at det er klart at underskriverne med denne henvendelse ønsker at signalere opbakning, 
samarbejde og involvering fra idrætsaktørerne til fremtidige aftaler. 
 
    Når vi nu finder det aktuelt at rette denne henvendelse, skyldes det en møderække med repræsentanter 
med Kongelundens sekretariat og embedsmænd fra sport og fritidsområdet, som i vores optik, ikke giver os 
et brugbart overblik. Samtidig har vi erfaret at PWC for nyligt har gennemført en opfølgningsrunde på den 
tidligere evaluering kaldet “PWC-rapporten”. Vi er ikke bekendte med sammenhængen mellem disse tiltag 
og hvorvidt der fremkommer en samlet ny rapport som resultat af denne, ligesom vi først lige op til 
sommerferien, og med en meget kort svarfrist, har modtaget udkast til referat af møderækken der 
afholdtes primo juni. 
 
    På disse møder er vi blevet mødt med forskellige spørgsmål. Herunder spørgsmål om vi selv vil/kan drifte 
hele eller dele af anlægget.  
    Som tidligere nævnt vil vi utroligt gerne deltage i fremtidige driftsmodeller - helt eller delvis. Dog savner 
vi svar på følgende spørgsmål: 
 
    1. Hvilke prioriteter er der fra politisk side omkring aktiviteterne på anlægget:  
    -Trænings-, Elite-, Talent- og opvisningssport? 
    -Musik og Events? 
    -Konference? 
    -Messe? 
    -Øvrigt? 
 
    2. Hvordan ses der på det, ifølge NIRAS-rapporten, oparbejdede vedligeholdelses underskud på ca. kr. 54     
mio.  over de kommende 10 år? Her tænker vi både på udbedring, finansiering på kort sigt og fremadrettet. 
 
    3. Vil det være muligt at opnå indsigt i den økonomi der er resultatet af de senere års drift? 
 
    4. Arbejdes der, fra udbyders side, med flere modeller – eks. Stadion og de øvrige idrætsfaciliteter som 
separate aftaler? 
 


