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mellem
Strib ro- og kajakklub (SRK) og Strib bådeklub (SB)

om SB’s benyttelse af bygninger og bro beliggende
Strandvejen 265, 5000 Middelfart
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1. Indledning
Strib ro- og kajakklub (SRK) køber af Strib bådeklub (SB) ejendommen beliggende Strandvejen
265, 5500 Middelfart. Ejendommen ligger på matrikel nr. 3c, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov tilhørende Middelfart Kommune.
SRK har siden 29. juni 2000 lejet ejendommen af SB. Lejeaftalen har givet SB ret til at benytte faciliteterne ved SRK til vandaktiviteter, og omkring 2010 benyttede SB faciliteterne til opstart af optimistsejlads for unge.

2. Formål
Nærværende rammeaftale etableres med henblik på SB’s mulige fremtidige benyttelse af adgangen til Lillebælt fra stranden ved SRK, herunder ejendommens faciliteter, fx hvis bådeklubben igen
ønsker at starte optimistsejlads for unge.
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Parterne er enige om at udvise fleksibilitet og respekt for hinandens aktiviteter, således SRK’s faciliteter kan anvendes af både SRK og SB i forbindelse med udøvelse af klubbernes vandaktiviteter.

3. SRK's forpligtelser

Samarbejdet mellem SRK og SB beskrevet i denne rammeaftale, har som nævnt til formål at sikre
SB’s mulige fremtidige benyttelse af adgangen til Lillebælt fra stranden ved SRK, herunder ejendommens faciliteter. SRK forpligter sig inden for rammerne i denne rammeaftale til at samarbejde
om og give mulighed for, at SB kan udvikle søsportsaktiviteterne på Lillebælt inden for rimelige vilkår.

4. SB’s forpligtelser

SB forpligter sig til i god tid inden sæsonstart, dvs. senest 6 uger før 1. april, eller alternativt ved
opstart af ny vandaktivitet efter sommerferien senest 6 uger før 1. august, at meddele vandaktiviteten til SRK’s bestyrelsesformand. SB’s vandaktivitet skal indpasses under hensyntagen til de til
enhver tid værende aktiviteter i SRK.

5. Rammeaftalens periode

Rammeaftalen gælder i 10 år, regnet fra datoen for SRK’s overtagelse af ejendommen. Parterne
kan aftale af fortsætte/genforhandle aftalen eller at ophæve den, hvis behovet for aftalen ikke er
der. Ønsker SB at fortsætte/genforhandle aftalen, skal SB skriftelig gøre bestyrelsesformanden i
SRK opmærksom herpå inden aftalens udløb.

6. Økonomi

Parterne er enige om, at der skal være rimelighed i SB’s anvendelse af SRK’s faciliteter, herunder
hensyntagen ejendommens kapacitet og eksisterende aktiviteter i SRK, at der skal indgås aftaler
om betaling for forbrug (fx vandforbrug) og for slid på SRK’s materiel og bygninger m.m. i forhold til
SB bidrag til disse. Betalingsbetingelserne aftales i en samarbejdsaftale for vandaktiviteten.

7. Samarbejdsfora
Parterne er enige i, at en forudsætning for udmøntningen af samarbejdet i rammeaftalen er velfungerende samarbejdsfora.
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Ved opstart af en SB-vandaktivitet, som vil benytte SRK’s faciliteter, skal der nedsættes et samarbejdsfora. Hver klub udnævner 2 medlemmer til et samarbejdsfora, som har til opgave at udarbejde en samarbejdsaftale for den pågældende vandaktivitet. Samarbejdsaftalen skal inden for de 6
uger inden aktiviteten igangsættes godkendes og underskrives af de to klubbers bestyrelser.
Samarbejdsaftalen skal som minimum beskrive
• aktiviteten,
• aftalt tidspunkt for udøvelse af aktiviteten,
• hvilke faciliteter der vil blive gjort brug af og i hvilket omfang,
• evt. afregning for forbrug, fx vandforbrug m.m. og
• afklaring af forsikringsforhold

8. Konfliktløsning ved tvister eller misligholdelse

U
D
KA
ST

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne rammeaftale, herunder enhver tvist vedrørende rammeaftalens eksistens, fortolkning, gyldighed, opsigelse eller ophævelse, og etablerede
samarbejdsaftaler i medfør af denne rammeaftale, er underlagt dansk ret.
Tvistigheder om rammeaftalen og samarbejdsaftaler i medfør af rammeaftalen, fx om misligholdelse, søges løst ved forhandling i samarbejdsfora.
Ved fortsat uenighed forelægges sagen bestyrelserne i SRK og SB med henblik på forhandling/
mægling.

9. Påtegning
Dato:

Dato:

____________________________________
Bent Juul Jørgensen
Bestyrelsesformand, Strib ro- og kajakklub

________________________________
Mark Jensen
Bestyrelsesformand, Strib bådeklub
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