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77 Verserende sag mellem Forældregruppe, AIK-fonden og
Stevns Kommune - orientering
04.04.00-A53-1-17 – JenJoh
Resumé
ØU skal orienteres om verserende sag mellem en forældregruppe, AIK-fonden og Stevns
Kommune. Endvidere skal træffes beslutning om PMF skal ind og vurdere om der eventuelt
skal ske ændringer i samarbejdsaftalerne mellem AIK-fonden og Stevns Kommune.
Indstilling
Borgmesteren og DIR indstiller til ØU, at
1. orienteringen tages til efterretning
2. sagen fremsendes eventuelt til PMF med henblik på vurdering af om der fremadrettet er
behov for ændringer i samarbejdsaftalerne med AIK-fonden
Beslutning
Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)
Anette Mortensen (V) erklærede sig inhabil og forlod mødet.
Ad. 1 Taget til efterretning.
Ad. 2 Sagen fremsendes til behandling i PMF med henblik på en gennemgang og evt. ændring
af vedtægterne.
Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard (N) mener, at fonden og kommunen skal imødekomme
forældregruppens ønske om aktindsigt, herunder samtlige regnskaber siden fondens etablering
i 2012.

Sagsfremstilling
En forældregruppe repræsenteret ved advokat Thomas Buus Pedersen, Roskilde og freelancesekretær/rådgiver Hardy Javelin, Vallensbæk har af flere omgange rettet henvendelse til
kommunen vedrørende AIK Fondens drift af Strøbyhallen.
Advokaten rettede på vegne af en anonym forældregruppe henvendelse til direktionen den
4.10 2017 med anmodning om at få ændret ordensreglementet i Strøbyhallen.
Det viste sig, at en freelance rådgiveren allerede på egne vegne havde henvendt sig til
forvaltningen den 22.2 2017 med anmodning om aktindsigt i de samarbejdsaftaler der er
mellem kommunen og AIK-fonden vedr. drift af Strøbyhallen. Henvendelsen tog ligeledes
udgangspunkt i ordensreglement for hallen.
Sidenhen har de to repræsentanter for forældregruppen rettet adskillige skriftlige henvendelser
til kommunen om en lang række juridiske forhold samt fremsendt flere anmodninger om
aktindsigt. Herunder har de pågældende indklaget deres påstande for Ombudsmanden og til
Erhvervsstyrelsen. Begge instanser har efter forvaltningens oplysninger indtil videre ikke ment,
at der er grundlag for at foretage yderligere i sagen på det foreliggende grundlag.
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Ordensreglementet er efter henvendelserne blevet lavet om og præciseret, således at der nu
er overensstemmelse mellem reglementets ordlyd og de faktiske forhold på stedet. D.v.s. at
medbragt mad og drikke gerne må indtages på anviste områder uden for cafeteriets område
(ordensreglementet er i øvrigt gældende for alle kommunens haller).
Ultimo 2017 blev der afholdt møde mellem forvaltningen og med AIK-fondens bestyrelse, hvor
sagen blev drøftet. Primo 2018 blev der holdt møde med forældregruppen, incl. rådgiveren og
advokaten. Det blev i den forbindelse oplyst, at forældregruppen talte 26 medlemmer. Antal
fremmødte var 11 forældre.
Den 27.3 2018 rettes skriftlig henvendelse til borgmesteren og direktionen. Der sendes kopi til
samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer med opfordring til at sagen nøje følges. I
henvendelsen oplyses, at der nu er 44 (unavngivne)medlemmer af forældregruppen.
Borgmesteren opfordres i den forbindelse til at sikre, at der føres et intensivt tilsyn, ved at
samtlige regnskabsbilag siden fondens etablering i 2012 bliver gennemgået i en udvidet
revision af fondens statsautoriserede revisor. Endvidere at samme bilag bør gennemgås af
Stevns Kommune. Endvidere opfordres til, at Stevns Kommune sørger for at få ændret fondens
vedtægter, således at der fremadrettet sikres et mere demokratisk valg til fondens bestyrelse.
I forbindelse med sidstnævnte kan forvaltningen oplyse, at forvaltningen allerede den 7. 11
2017 modtog en støtteerklæring til AIK Fonden fra foreningerne i Strøbyhallen. Altså ikke et
ønske om at ændre på forholdene for klubberne og deres medlemmer.
I det følgende redegøres der nærmere for de væsentligste forhold i forældregruppen
henvendelse til borgmester og direktion vedrørende fondens drift af Strøbyhallen.
Fondsretlige regler – aktindsigt m.v.
Forældregruppen ønsker indsigt i om AIK fonden forvalter offentlige midler hensigtsmæssigt,
og har i den forbindelse særligt fremhævet, at der er personsammenfald mellem fondens
ledelse og ledelse i et selskab, som fonden handler med, og at dette kan være i strid med
fondslovgivningen.
Det ses ikke fra forvaltningens side dokumenteret, at fonden har foretaget ulovligheder, men
kommunen kan naturligvis altid overveje, om oplysningerne fra Forældregruppen giver
kommunen anledning til at undersøge, om fonden har overholdt bestemmelsen i § 51 i lov om
erhvervsdrivende fonde. Forældregruppen peger særligt på, at der er pågået samhandel med
et firma eget af et medlem af fondens bestyrelse. Fondens statsautoriserede revisor har
efterfølgende, til forældregruppen, udleveret samtlige bilag gennem årene vedr. den nævnte
samhandel. Der er derfor ikke anledning til fra forvaltningens side at efterlyse eller bekoste en
ekstra revisionsgennemgang.
Forvaltningen skal i øvrigt oplyse, at de kommunale midler anvendes til køb af haltid i hallen,
og at beløbet svarer til det beløb, som gives til andre haller i kommunen.
Kommunens tilsyn med fonden.
Forældregruppen sætter spørgsmålstegn ved, om kommunen har udført det fornødne tilsyn
med fonden. I henhold til den aftale som ligger mellem kommunen og fonden skal kommunen
sikre, at alle fondens aktiviteter er lovlige kommunale aktiviteter. Kommunen skal i den
forbindelse føre et vist tilsyn med fonden, herunder sikre sig indsigt i fondens virksomhed og
økonomi. Det er i den forbindelse sædvanligt, at en kommune sikrer sig indsendelse af
regnskaber og beretninger, ret til udpegning af et medlem af bestyrelsen eller ret til deltagelse
i bestyrelsens møder. Tilsynsforpligtelsen følger ikke af den skrevne lovgivning, ligesom der
ikke er krav om, at kommunen fører et "intensivt" tilsyn, som anført af forældregruppen.
Kommunen deltager en gang årligt i et bestyrelsesmøde i fonden samt modtager fondens
budgetter og regnskaber til orientering. Herudover er forvaltningen flere gange ugentligt i
kontakt med halinspektøren ansat af fonden.
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Fondens regnskaber varetages i det daglige af en statsautoriseret revisor. Uagtet det, så
anmoder forældregruppen om diverse bilag. Det er overfor forvaltningen oplyst, at fonden har
imødekommet forældregruppens anmodning, og har udleveret de ønskede bilag.
Ændring af fondens vedtægter?
Måtte der være et politisk ønske om at ændre kommunens tilgang til fonden kræver det en
ændring af fondens vedtægter. Kommunen har hidtil ikke fundet anledning til at gå i dialog om
dette, men har i stedet henholdt sig de møder som er afholdt med fonden og de fremlagte
revisorregnskaber, og senest den fremsendte støtteerklæring til fonden fra de demokratisk
nedsatte brugerforeninger.
Det videre forløb.
Forvaltningen er i en positiv dialog med fondens bestyrelsesformand og fondens
statsautoriserede revisor. Dette for at drøfte om der er behov for fremadrettede ændringer i
aftalerne mellem fonden og kommunen. Denne dialog kan også eventuelt fortsætte i det
stående udvalg som varetager halområdet (Plan, Miljø og Fritid).
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