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Præambel
1.I

1.2

Ud1ejerhargennemføitengennemgribenderenoveringafKøgeIdrætsparkmeddetformålat
skabe optimale

forhold

profilere

Køge

som en attraktiv

idrætsby.

ønsker

med opførelsen

af det renoverede

Udlejer
opfylder

kravene

til et moderne

fodboldklubbers

1.3

Aftalen

1.4

faciliteter

Udlejer

ejer grunden

Udlejer
kampe

1.6

opfører

2.1

il

stadion

og tilskuere

at stille

for Lejers

til afvikling

af fodboldkampe

med henblik

faciliteter

kan understøtte

til gavn for kommunens

være

vilkårene

og alle opførte

div., jf. I(rav

Nærværende

Aftale

på at

til rådighed,

som

kommunens

borgere.

brug af Køge

i DBU-regi

og tilknyttede

Aftalen

erstatter

bygninger,

Idrætsparks

stadion

samt andre kampe

ejet af HB Køge

anlæg og faciliteter

på arealet

fremgår

Bilag

der efter de nugældende

til danske stadioner,

vedrører
spillere

stadion

og

og aktiviteter

regler,

udgave

alene den kommercielle
(U-holdene)

faciliteter

alle tidligere

har særlige

vederlagsfrit,

lejeaftaler

af Aftalens

vil kunne

af Aftalen.

7.

anvendes

til afvikling

af

2016.

og professionelle
rettigheder

mellem

del af Lejers

til at benytte

som er naerværende

indgået

omfattet

Parterne

aftale

Køge

aktiviteter.
Idrætsparks

uvedkommende.

og disse lejeaftaler

bortfalder

af Aftalen.

Det Lejede

Det Lejede
Bilag

2.2

officials

og som hermed

at fastlægge

et stadion,

helt ved underskrift

2.

og

over installationer

Ikke-professionelle

1.7

stadion,

sponsorer,

heraf.

En oversigt

1.5

aktiviteter

har til fori'nål

tilknyttede
afledt

for fodboldhold,

er beliggende

Ved

Stadion

6, 4600 Køge,

1.

Det Lejede

Stadion,

omfatter

jf. Bilag

Omklædningsrum,

følgende

arealer:

2
jf. Bilag

3

2

matr.nr.

l la Køge Markjorder,

Køge, jf.

2.3

I tilfælde

af uenighed

er omfattet

3.

3.1

mellem Parterne fastlaegger Udlejer,

hvilke

Anvendelse

Lejer tildeles ved nærværende

dispositionsret

aftale en delvis brugsret til at benytte arealerne og faciliteterne

pkt. 2 på nærmere angivne tidspunkter
således, at Udlejer

fortløbende

og vilkår,

pokalkampe

og træningsaktiviteter

Lejer har forrang til anvendelse
med afvikling

straks oplyse Udlejer

3.4

af de i Aftalens

rådighed

turneringskampe,

i forbindelse

og andre særlige arrangementer

forlængelse

besked om dato og tidspunkt

om eventuelle

Lejer har adgang og brugsret

med officielle

pkt. 2 naevnte arealer og faciliteter

Af l'iensyn til andre brugere skal Lejer i umiddelbar
give Udlejer

bibeholder

(forud for kampe) som angivet i pkt. 3.5.

af kampe i DBU-regi

kampprogrammet

idet Udlejer

kan udlåne eller ridleje hele eller dele heraf til anden

side alene begrænset af Lejers adgang og brugsret i forbindelse

3.3

der

af Aftalen.

anført i Aftalens

3.2

arealer, anlæg og bygninger

ændringer

for ovennævi'ite

af

kampe. Lejer skal

ikamptidspunkter.

til Det Lejede til afvikling

over Det Lejede 3 timer før kampstart

af offentliggørelse

af op til 25 kampe årligt.

Lejer har

og 3 timer efter kampens afslutning.

Hvis Lejer

ønsker at benytte Det Lejede eller dele heraf udover de 25 årlige kampe aftales benyttelsen
særskilt mellem

Lejer og Udlejer,

herunder

betaling herfor i overensstemmelse

med Aftalens

pkt.

16.

3.5

Lejer er berettiget

3.6

Det Lejede skal være til rådiglied

til at anvende Det Lejede til 10 årlige særlige arrangementer.

for Lejer indenfor

enige om, at der løbende skal udvises gensidig
brugen af Det Lejede udenfor
anden parts forhold

3.7

aftalte tidsrum,

fleksibilitet,

af Bilag 4. Parterne er

således at en part ikke afskæres

fra

hvis det kan lade sig gøre under hensyn til den

Lejer har ret til at afspærre Det Lejede 3 timer før kampstart

Afspærring

der fremgår

og rettigheder.

inhp. at opkræve entre i forbindelse

3.8

de tidsrum,

og 3 timer efter kampens afslutning

med kampafvikling.

må ikke udgøre en sikkerhedsrisiko

dele af området bliver generet.

3

eller vaere placeret på en sådan måde, at andre

3.9

Lejer er selv forpligtet
afspærring.

3.10

Udlejer

Sådanne forhold

Nøgler

F.eks. fjernvarine,

og sendevogne

og alarmkoder

Ikrafttræden

Aftalen

4.2

Eventuelle

lysanlæg

tre timer før kampstart

og

m.v.

aftale en ret til at afspærre det iBilag

5 anviste areal til

og tre tiiner efter kampens afslutning.

til Lejer ved Aftalens

mangler

ikrafttræden.

ved Det Lejede, der ikke hindrer

ikke ikrafttrædelsestidspunktet

og berettiger

Senest 14 dage efter ilaaamrædelsestidspunktet
på grundlag

indflytningsrapporten
til at afhjælpe

meddele Udlejer

eventuelle

mangler

Lejemålet

4.5

Efter udløbet af riopsigeligliedsperioden

er gensidigt

uopsigeligt

varsel, det vil sige tidligst

eventuelle

indenfor

iklce Lejer til afslag i lejen.

rimelig

og Udlejer

Lejer skal senest 4 uger e'fter modtagelse
indsigelser

mod denne. Udlejer

kan lejemålet

har ret og pligt

ikrafttræden,

jf. dog pkt. 4.6.

opsiges af begge Paiter med 12 måneders

til den 1. marts 2022.

med 90 dages varsel, såfremt forudsætningerne

F.eks. hvis DBU's

krav til danske stadions ændres

løber indtil den opsiges af en af Parterne, dog jf. 4.4. Aftalevilkårene

ved udløb af uopsigeligliedsperioden.

4

af

tid.

for Parterne i2 år fra lejemålets

Lejer kan dog til enhver tid opsige Aftalen
aftalen aendres væsentligt.

Lejers brug heraf,

afholdes en overdrage1sesforretning,

lieraf en indflytningsrappoit.

4.4

Aftalen

med den midlertidige

uvedkommende.

vand, varmeanlæg,

in.v. udleveres

mindre væsentlige

udarbejder

4.7

forbundet

træder i kraft den 1. marts 2019.

udskyder

4.6

tilladelser

og ophør

4.1

4.3

er således Udlejer

Lejer tildeles ved nærværende
spillerbusser

3.12

nødvendige

har ret til at færdes på Det Lejede med kort varsel inhp. at udbedre skader på anlæg

installationer.

3.11

til at sikre eventuelt

for

markant.

kan genforhandles

4.8

Aftalen

kan genforliandles

væsentligt.

4.9

F.eks. DBU's

Lejer er ansvarlig
fra den forringelse

Fremleje

i aftaleperioden,

såfremt forudsætningerne

krav til danske stadioner.

for, at Det Lejede afleveres i samme stand, som det er oveitaget,
der skyldes almindeligt

og afståelse

m.v.

eller på anden måde overlade Det Lejede helt eller

til andre.

Parternes

samarbejde

Parterne skal koordinere
kan'iparrangen'ienter,
hinanden,

Udlejer

DBU's

i forhold

til anvendelsen

således at der ikke p1anlægges større arrangementer,

for, at Det Lejede til enhver tid opfylder

siklcerhed m.v., men er alene ansvarlig
af l. divisionskampe,

til brug ved
som kolliderer

mulighederne
Superligaen

ikke forpligtet

drøfte en mulig

for at leve op til DBU's
og kravene ændres

Lejer har pligt til at overholde

med

alle offentlige

forskrifter

forsikring,

herunder

7.4

Lejer tegner selv alle øwige

tegner sædvanlig

af Aftalen,

herunder

Parterne

omkring

lwis Lejer måtte rykke op i

af denne grund.

tilladelser.

Udlejer

krav til

udgave 2016, pr. 1. marts 2019. Hvis

aendrede krav. Tilsvarende

nødvendige

7.3

krav til

til at sikre, at disse krav overholdes.

genforliandling

anvendelseaf Det Lejede, herunderbl.a. vedrørende
og opretholde

alle byggetekniske

for at Det Lejede lever op til DBU's

jf. I(rav til danske stadioner,

krav senere ændres, er Udlejer

vil dog i et sådant tilfælde

indhente

af faciliteter

lovlighed

er ansvarlig

indretning,
afvikling

indbyrdes

og at der til enhver tid tages hensyn til Det Lejede.

Det Lejedes

7.2

alene bortset

slid og ælde.

Lejer har ikke ret til afståelse eller fremleje,
delvis

for aftalen ændres

fomødne

mi5ø

lovpligtig

med Lejers konkrete

og brandforhold samt pligt til

Lejer afholder

forsikringer.

5

i forbindelse

selv alle udgifter

bygnings-

forbundet

og brandforsikring.

at
hermed.

8.

8.1

Det Lejedes

beskaffenhed

I forbindelse
udarbejdes

med Aftalens

indgåelse gennemgås Det Lejede af Paiterne i fællesskab

status for de enkelte faciliteters

fotodokumentation,
med henblik

der vedlægges Aftalen

på at sikre, at faciliteterne

ved1igeholde1sesstandard
som Bilag

- og der

i fonn af beskrivelse

og

6. Det Lejede gennemgås årligt af Parterne

er fuldt 'funktionsdygtige.

Gennemgang

kan endvidere

ske

på begge Parters foranledning.

9.

Ændringer

af lejemålet

9. 1

Lejers ændringer

9.2

Alle

af Det Lejede må kun foretages med Udlejers

omkostninger

indliente

i forbindelse

godkendelser,

9.4

Itiltælde

IO.I

indretningstegninger

Udlejer

skriftligt

Lejeren

er erstatningsansvarlig

Drift

har frafaldet

eller ombygninger

skriftlige

godkendelse.

tiltag betales af Lejer, der er pligtig

samt sørge for, at eventuelle

Lejeren er forpligtiget

af at sådanne ændringer

installationer

10.

tned ovennævnte

alle n'iyndig1iedsgodkendelser

til stadighed opfyldes.

9.3

og særindretninger

til uden ugrundet

betingelser

til selv at

for godkendelsen

ophold at fremsende

kopier af

m.v. til Udlejer.

aftales mel]em Parterne, har Lejer retableringspligt,

medmindre

dette.

for enhver skade - herunder l'iændelig - som Lejerens
måtte påføre Det Lejede eller Ejendommen

skilte,

i øvrigt.

og vedligeholdelse

Udlejer

har ansvaret for den udvendige

og indvendige

daglige vedligeholdelse

og renholdelse

af

Det Lejede, jf. 10.3.

10.2

Efter brug skal Det Lejede efterlades

ryddeligt

mellem

og Lejers brug og oprydning/rengøring

parteme,

således at Udlejers

og i den stand, som på enlwer tid fastlægges
løbende koordineres

til faelles tilfredshed.

10.3

Udlejer

forestår rengøring

af Det Lejede i forbindelse

med Lejers kampe på Det Lejede, således at

anlægget3 timer forud for kampstarter klargjort til Lejers brug og fremstår irengiort stand.

6

10.4

Lejer forestår oprydning
ejendommens
udgift

10.5

udendørsarealer

på Det Lejede, lierunder

efter afholdelse

toiletter

af fodboldkampe

på tribunen,

og

og særlige arrangementer

uden

for Udlejer.

Det er endvidere

Udlejers

træningsanlægget,

10.6

og rengøring

pligt at sørge for vedligeliold,

rei'iholdelse

således at der er tale om et fuldt funktionsdygtig

Lejer er selv ansvarlig

for opsyns-, sikkerheds-

og pleje af selve bane- og
anlæg.

og anden personale i forbindelse

med Lejers

kamparrangementer.

11.

11.1

Ordensreglement

Det påhviler

Lejeren at iagttage, at der er god orden på Det Lejede, og at dette forvaltes

sådan måde, at Udlejers

1l .2

Udlejer

12.1

brugeres interesser ikke krænkes.

kan til enl'iver tid udfærdige

ordensregler,

12.

og øwige

Reklame-

herunder

om parkering

- og senere foretage ændringer
af biler og cykler,

i-

et ordensreglement

som Lejer er pligtig

samt

at overholde.

og navnerettigheder

Lejer har - efter udlejers nærmere og rimelige
omkring

på en

banen og på tribunerne
forsvarligt.

bander og lysreklamer

rettet mod stadion.

Opsætning

12.3

Parterne ridarbejder

af faste integrerede

- ret til at opsætte faste bandereklamer

samt til at placere løse flytbare

og sikkerhedsmæssigt

12.2

anvisninger

Lejer har ligeledes

reklamer

skilte, hvor det er hensigtsmæssigt

ret til at opsætte rullebander,

elektroniske

kræver særskilt aftale med Udlejer.

sammen en reklameplan,

inden reklamerne

opsættes, herunder

aftales hvornår

løse flytbare skilte skal 8ernes, så den daglige drift ikke forstyrres.

12.4

Udlejer
godkendt
flytbare

og andre brugere af Det Lejede kan ikke kræve faste bander og andre eksponeringer
af Udlejer
reklameskilte

tildæla'iingen

fjernet, men har ret til at tildække
omkring

opvisningsbanen

skal fjernes umiddelbart

Lejers reklan'ier mv., at opstille

ved egne arrangementer.

efter arrangementets

7

afslutning.

Skiltene

og

egne løse

12.5

Udlejer

12.6

Lejer

har ret til et skilt

på Køge

12.7

Udlejer

anviser,

12.8

Udlejer

skal godkende

Idrætsparks

hvor

vægt på, at navnet

12.9

og/eller

navnerettigheder,

13.1

Rettigheder

Lejer

forinat

Idrætsparks

skal Lejer

over

Der vil ved godkendelse

blive

lagt

der er på Det Lejede.

eller Lejers

opsætning

og salg af reklamer

uvedkommende.

for egen regning

fjerne

i eller på Det Lejede

i denne forbindelse,

får ret til at disponere

må opføres.

stadion.

tv-udsendelser

er Udlejer

anbragt

stadionnavnet

med de aktiviteter,

som vedrører

fraflytning

sponsoren

jf. dog pkt. 12.7.

på Køge

er foreneligt

samt andre genstande

13.

navnet

og indtægter,

Det Lejede

stadion,

og ihvilket

Udgifter

Ved Lejers

sted for TV-eksponering.

til at indgå aftale med en sponsor, hvorefter

har ret

navnet

12.9

på 6 m2 på et synligt

medmindre

ethvert

sport af skilte,

eller ejendonm'ien

Udlejer

frafalder

i øvrigt.

reklamer,
Lejer

o.lign.

skal retablere

krav om dette.

til catering

har ret til salg af føde- og drikkevarer

på Det Lejede,

jf. Bilag

2 i forbindelse

med Lejers

arrangementer.

13.2

Lejer

indlienter

Udlejer

14.

14.1

Udlejer

14.3

Lejer

til salg på Det Lejede,

jf. Bilag

2, som således

er

af kampe

har det fulde

indhenter

14.2

tilladelser

uvedkommende.

Afvikling

Lejer

selv de nødvendige

ansvar for afvikling

selv de nødvendige

deltager

udarbejder

Beredskabsplanen

iUce i Lejers

tilladelser

af egne fodboldkampe
til afvikling

sikkerhedsarbejde

beredskabsplan
skal godkendes

til bnig

af den kommunale

8

af sine kampe

oinkring

for kampe

og øwige

afviklingen

og andre øwige
beredskabschef.

arrangementer.

og øvrige

af Lejers

Lejer

arrangementer.

kampe.

arrangementer

på Det Lejede.

14.4

Lejer

bemander

vagter

14.5

Lejer

er ansvarlig

14.7

Skader

udbedres

eller andre brugere

så vidt

muligt

ophold

der konstateres

efter Lejers

på skaderne

14.8

Lejer

oppebærer

14.9

Lejer

betaler

samt andre steder, hvor det er nødvendigt,

med

Lejens

entr6indtægter

selv eventuelle

størrelse,

Fastsættelse

stadions,
opførelse

med Lejers

arrangementer.

for skader opstået rmder deres arrangementer.

næste arrangement.

eventuelle

kampe

skader til Udlejer.

skal udbedres

af Lejer,

medmindre

Lejer

har gjort

til egne arrangementer.

afgifter

til KODA

for afspilning

model

eller andre ophavsretlige

af musik

i forbindelse

af Det Lejede

sker ihenhold

af 18. august 2003 for beregning

8. Der tages i beregningen

af stadionanlægget,

med arrangementer.

og regulering

af lejen for benyttelse

jf. Bilag

i forbindelse

ansvarlig

amnelde

betalingsvilkår

Forbrugerstyrelsens

opstået

inden kampen.

forva1tningsorganisationer

15.1

inden

skal uden ugi'undet

opmærksom

15.

liertil

for skader på Det Lejede

er Udlejer

Skaderne

Lejer

og adgange

og kontrollører.

Tilsvarende

14.6

selv Det Lejede

Lejers

til Konkurrence-

af markedslejen

højde for kommunens

udnyttelse

af tilskuerkapaciteten

hvis Lejer

spiller

og

for koininunalt

kapitalomkostninger

ejede

ved

samt de forventede

drifts-

vedligeholdelsesoinkostninger.

15.2

Den årlige

15.3

Udover

ovenstående

betaler

kampe.

Lejen

udgør 1/25-de1

15.4

Betaling
Lejen

leje udgør

lierfor

DI(I(

af leje opkræves

betales i øvrigt

15.5

Der betales

15.6

Udover

300.000,

Lejer

en særskilt

månedsvis

dagsleje

af den til enhver

kvartalsvis
forud

forud

i den næsthøjeste

division.

for brug af Det Lejede
tid gældende

og forfalder

udover

de 25 årlige

leje.

første gang pr. ikrafttrædelsestidspunktet.

hver den sidste hverdag

i måneden.

ikke depositum.

lejen betaler

Lejer

en andel af udgifterne

9

ihenhold

til forbrugsregnskabet,

jf. pkt. 16.

og

15.7

Alle krav som udspringer
Manglende

16.

16.1

af denne lejekontrakt

eller for sen betaling

eller erhvervslejeloven

er pligtig

pengeydelse.

kan derfor medføre ophævelse af lejemålet.

Forbrugsudgifter

Udlejer

sørger for levering

af varine og varint vand. Lejer er pligtig

varine og varint vand efter Udlejers
retningslinjer.

anvisning

Udlejer

16.3

Lejer afholder

udarbejder

forbrugsregnskabet

udgifter

til eget forbrug

af

herom, og Lejer betaler herfor efter nedenstående

Lejer må ikke etablere anden varmeforsyning

16.2

at aftage hele sit forbrug

uden udlejers

skriftlige

for Det Lejede, der ikke har forsyning

samtykke.

med andre enheder.

af vand, van'ne og el i det anvendte tidsrum.

Der afregnes

ved måleaflæsning.

16.4

Udgifter

til stadionlyset

udgifterne

og Udlejer

Fordelingstallet

Lejer og Udlejer,

betaler 1/2 af udgifterne.

er fastsat efter henlioldsvis

Den forventede

Til dækning af forbrugsudgifterne

betaling

efter påla:av fra udlejer.

Udgifter

til banevarine

lejevederlag,

16.7

Udlejer

udgift

årligt er DKK

50.000.

det af Lejer bei'iyttede areal samt afgrænsning

fastsætter Udlejer

san'itidig med lejen, jf. pkt. 15.4. Tillægsbetaling

16.6

således at Lejer betaler 1/2 af

af den

brug.

tidmæssige

16.5

fordeles mellem

afholdes

af Udlejer.

som Lejer betaler jf. Aftalens

er uden ansvar for forbigående

a conto-beløb,

vedrørende

som forfalder

forbrugsregnskabet

Lejers andel af udgifterne

til betaling
forfalder

er medregnet

til

i det

pkt. 15.

forstyrrelser

i levering

af vand og varme, men er forpligtet

til at søge disse afhjulpet.

17.

17.1

Aftalt

regulering

af lejen

Den til enhver tid gældende årlige leje reguleres uden særskilt varsel hvert år pr. den 1. januar
med den procentvise

ændring i nettoprisindekset

fra maj måned det foregående

indeks) til maj måned forud for reguleringstidspunktet
januar

2021.

10

(i'iyt indeks).

år (gammelt

Første regulering

sker 1.

17.2

De årlige lejereguleringer

kan beregnes efter følgende formel:

gældende leje x nyt indeks
gammelt

17.3

Hvis Danmarks
på grundlag

Statistik

18.

18.1

ny årsleje

indeks

ophører med at beregne nettoprisindekset,

af et andet indeks, der afspejler

ydelser, der ifølge

=

deru'ie kontrakt

prisudviklingen.

skal reguleringen

fremover

ske

Dette gælder også for alle andre

pristalsreguleres.

Renovation

Såfremt Lejers bevirker

affald udover sædvanligt

omfang, påhviler

det Lejer selv at boitskaffe

affaldet.

18.2

Plads til de fornødne
ikke henstilles

19.

19.1

Udlejers

Udlejer
mangler

20. I

21.1

anvises af Udlejer.

Emballage

og lignende

må

Det Lejede.

er ikke erstatningsansvar1ig

for driftstab,

ved Det Lejede, dog jf. 7. 1. Udlejer
mangler,

som Udlejer

avancetab eller andre indirekte

er forpligtet

til hurtigst

muligt

tab som følge af

at udbedre

hæfter for.

Misligholdelse

Uanset den aftalte uopsigelighed
væsentlig

21.

udenfor

og lignende

ansvarsfraskrivelse

konstaterede

20.

affaldsbeholdere

kan liver af Parterne opliæve Aftalen,

grad eller gentagne gange misligholder

Fraflytning

og tilbagelevering

Såfremt Aftalen

i henhold til Aftalen.

af Det Lejede

opsiges, skal Lejer senest kl. 12.00 på opl'iørsdagen,

kaldet ophørstidspunktet
tilbagelevere

sine forpligtelser

hvis den anden Parti

og uanset om dette er en helligdag

Det Lejede med hvad deitil

tidspunkt

eller dagen før en helligdag

hører i ryddet og rengjort

1l

hvilket

herefter er
-

stand og i øvrigt uden skader

bortset tra sådanne som kan henføres til alm. slid og ælde i lejeperioden eller som ikke er påført

af

Lejer eller personer Lejer har givet adgang til Det Lejede.

21.2

Inden ophørstidspunktet

har Lejer - med mindre andet aftales med Udlejer - ret og pligt til at

fierne alt løsøre og inventar samt tekniske installationer
mod at bringe Det Lejede tilbage til den oprindelige

21.3

Med mindre parterne skriftligt

bekostet og indsat i Det Lejede af Lejer

stand pr. ikrafttrædelsestidspunktet.

har aftalt, at ændringer i Det Lejedes indretning ikke skal

tilbageføres, har Lejer pligt til at tilbageføre disse ændringer

inden opl'iørstidspunktet,

således

at

Det Lejede fremtræder, som det var indrettet på ikrafttrædelsestidspunktet.

21.4

Senest på opliørstidsprmktet
af Det Lejede (flyttesyn)
flyttesynet

gennemføres efter indkaldelse tra en af paiterne en fælles besigtigelse

for fastsættelse af det arbejder, som skal udføres for Lejers regning.

skal det lejede være ryddet og rengjoit. Ved afslutningen

af flyttesynet

afleverer

samtlige nøgler til Det Lejede, og Udlejer udarbejder derefter en fraflytningsrapport.
flyttesynet

er Lejer følgelig afskåret fra at foretage istandsættelsesarbejder

Ved
Lejer

Efter

og retableringsarbejder

i Det Lejede.

21.5

Udlejer kan l'ierefter forlange, at værdien af de påkrævede arbejder, der påhviler Lejer, konverteres
til et beløb, soin betales kontant af lejer til udlejer. Konverteiing
af tilbud indhentet af Udlejer. I stedet for konveitering
kræve

21.6

arbejderne

udført

for Lejers

regning

til kontantbeløb

til kontantbeløb

sker på grundlag

kan Udlejer vælge

at

og risiko.

Bortset fra skjulte fejl og mangler ved Det Lejede, kan Udlejer ikke gøre krav i medfør af pkt.
21. l - 21.4 gældende, livis der er forløbet mere end 6 uger fra flyttesynet.

22.

22. 1

Tvister

Tvister angående forhold, der udspringer af Aftalen, skal søges løst i mindelighed.

I forbindelse

herined kan Parterne anmode om bistand fra en mediator.

22.2

Såfremt der måtte opstå tvister, der ikke kan løses ved dialog og forhandling,
ved Retten

23.

Generelle

i Roskilde.

bestemmelser

12

skal disse afgøres

23.1

Forliøjelse
Aftalens

23.2

Enhver

bestemmelser

for pengeydelser

Parterne, der ændrer og/eller

og underskrevet

Paiternes passivitet

i lienhold

til Aftalen

kan beregnes, uden at yderligere

aftale mellem

slaiftlig

23.3

af alle foriner

overholdt

af, at en Part ikke overholder

23.4

23.5

en eller flere af Aftalens

der er mulige,

herunder muligheden

Aftalen,

hvis Konkurrence-

måtte træffe afgørelse af betydning

Erhvervslejelovens

være

gyldig,

bestemmelser,
kræve

til gennemførelse

for at

bestemmelser

beskrevet

eller fraveget

endvidere

modtaget

24.

24. I

Aftalen

iAftalen,

for Aftalens

og Forbrugerstyrelsen
vilkår

i

er i øvrigt gældende i ethvert omfang det ikke er anderledes
idet Lejer er gjort bekendt med de fravigelser,

og har gennemgået

clieckliste

fra By- og Boligininisteriet

der er. Lejer har
vedlagt

Bilag

Bilag 1: Tegning

hører følgende bilag:
af lejemålets

beliggenhed

Bilag 2: Kort over dele af Det Lejede: Køge Idrætsparks

stadion

Bilag 3: Kort over dele af Det Lejede: Køge Idrætsparks

omklædning

Bilag 4: Afgrænsning
Bilag

af den tidsmæssige

brug af lokalerne

5: Kort over areal, der må afspærres til spillerbusser

Bilag 6: Beslaaivelse af lejemålets
Bilag 7: Oversigt

over installationer

eller

øwigt.

kan ikke begæres tinglyst.

Til denne kontrakt

af

gøre

9.

23.6

være

gældende.

Parterne er enige om at genforhandle
anden n'iyndiglied

skal for at

ikke Parternes ret til senere at

eller anvende de retsmidler,

af bestemmelserne,

misligholdelsesbeføjelser

Aftalen,

af begge Parter.

i tilfælde

Parternes overholdelse

til

varsel er nødvendigt.

supplerer

uanset oin Parterne er bekendt l'iermed, præjudicerer
bestemmelserne

træder i kraft, hvor de ilienhold

tilstand

og indretning

ejet af Lejer

13

og sendevogne, jf. pkt. 3.10
på ikrafttrædelsestidspunktet

som Bilag

25.

Bilag

8: Konkurrencestyrelsens

Bilag

9: Checkliste

model:

Anvendt

til beregning

af stadionleje

fra By- og Boligininisteriet

Underskrifter
Som Lejer:

Som Udlejer:

Køge,
den

X " ZC-(o)

Køge,

For [Lejer]:

For [Udlejer]:

irektør

den

Chef for ETK

Per Rud

ClAUS D(.IG/3fiRE
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Petter Møller

på Køge

stadion

