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Samarbejdsprincipper for Himmelev Veddelev Boldklub, Roskilde Pigefodbold og
Roskilde Kommune.
(Herefter benævnes de to foreninger henholdsvis HVB og RPF).

11. oktober 2016

Fælles for HVB – RPF:
1. HVB fordeler træningstid, kamptid, boldrum og omklædning ud fra klubbernes
andel af det samlede antal af aktive kontingentbetalende medlemmer i de to
foreninger. Det skal sikres, at begge foreningers kampe kan spilles på baner,
der lever op til Dansk Boldspil Unions krav til det pågældende niveau,
herunder skal Roskilde Pigefodbold have adgang til bane 8.
Hvis der mellem de to klubber ikke kan findes enighed om banefordeling til
kampe træffer forvaltningen afgørelse.
2. Begge klubber må opsætte reklame-/sponsortavleplads på kunstgræs- og
opvisningsbanens hegn fordelt ud fra samme fordelingsnøgle som i pkt 1.
3. Begge klubber må opsætte skilte med klubnavn og logo på det nye
omklædningshus og ved indgangen til græsbanerne, hvor HVB allerede har
opsat et skilt.
4. Begge klubber har adgang til mødelokaler efter behov.
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HVB:
5. HVB har brugsaftalen med kommunen ifm. klubhuset, herunder kiosk og
kontor. Endvidere står HVB for rengøring.
6. HVB styrer nøglesystemet via deres computer og sørger for at de forskellige
brugere af omklædningsrum, mødelokaler, boldrum mv. får adgang til disse.
7. HVB kan udlåne klubhuset, men kan ikke opkræve lejeindtægter for det.
8. HVB kan opkræve betaling for ødelagt inventar mv. og/eller manglende
rengøring.

RPF:
9. Får adgang til græsbaner, boldrum og omklædning på lige fod med HVB efter
fordelingsnøglen i pkt. 1.

Åbningstider
Mandag-torsdag
Fredag

10-15
10-14

Telefontider
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

08-15
10-17
08-14

10. Får udleveret systemnøgle (brikker).
11. Er velkomne i klubhusets opholdsrum, terrasse mm. i åbningstiden, men har
ingen råderet over disse arealer.

Roskilde Kommune:
12. Fordeler kunstgræsbanen i vinterhalvåret, som en del af den normale
kommunale fordeling af faciliteter.
13. Kan stille baner, kunstgræsbaner, haller og lokaler til rådighed andre steder i
kommunen via Interbook.
14. I tilfælde af uenighed omkring håndteringen af nærværende principper har
Roskilde Kommune beslutningskompetencen.
15. Der afholdes månedlige møder med forvaltningen som opfølgning.
16. Principperne er gældende i perioden 2016-2017 og evalueres og revideres
inden udgangen af 2017.
17. Udvikling af faciliteterne i Himmelev Idrætspark skal godkendes af
forvaltningen. Når forbedringerne af anlægget er realiseret har begge de
pågældende foreninger og andre eventuelle brugere af anlægget mulighed for
at benytte disse. Dette gælder også for allerede realiserede forbedringer.

Principperne erstatter det hidtidige tillæg "Samarbejdsaftale mellem HVB og Roskilde
Pigefodbold" af 18. august 2014. Besluttet af Kultur og Idrætsudvalget den 10. oktober
2016.
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