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Forslag til driftsaftale
Vedrørende

driften af Ballerup Rideklub 
i perioden 1. maj 2020 – 30. april 2021

mellem

Ballerup Rideklub 

og

Ballerup Kommune 

Nr. Nuværende aftale: Nr. Forslag til ny aftale
1. Baggrunden for 

driftsoverenskomsten

Ballerup Kommune har etable-
ret ridecentret som led i en al-
sidig kommunal indsats for for-
eningsidrætten og som fri-
tidsaktivitetsmulighed. 

Rideanlægget ejes af Ballerup 
Kommune og drives af Ballerup 
Rideklub.

Rideklubben har til formål at 
drive ridecentret for at skabe 
gode muligheder for, at med-
lemmerne kan dyrke ridespor-
ten, at udbrede kendskabet til 
ridesporten og at lære medlem-
merne om hestens røgt og ple-
je.   

1. Baggrunden for 
driftsaftalen

Ballerup Kommune har etable-
ret rideanlægget som led i en 
alsidig kommunal indsats for 
foreningsidrætten og som fri-
tidsaktivitetsmulighed. 

Rideanlægget ejes af Ballerup 
Kommune og drives af Ballerup 
Rideklub.

Ballerup Rideklub har til formål 
at drive rideklubben for at ska-
be gode muligheder for, at 
medlemmerne kan dyrke ri-
desporten, at udbrede kendska-
bet til ridesporten og at lære 
medlemmerne om hestens røgt 
og pleje.   

BALLERUP KOMMUNE
  

Dato: 19. maj 2020

Sagsid: 18.15.12-Ø54-1-19
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2. Formål 
Formålet med driftsove-
renskomsten er at fastlægge 
rammer og vilkår for samarbej-
det mellem Ballerup Rideklub (i 
det følgende benævnt rideklub-
ben) og Ballerup Kommune 
(kommunen) om driften af Bal-
lerup ridecenter (ridecentret).

2. Formål
Formålet med driftsaftalen er at 
fastlægge rammer og vilkår for 
samarbejdet mellem Ballerup 
Rideklub og Ballerup Kommune 
om driften af Ballerup Ridean-
læg.

3. Ridecentret

Ridecentret er beliggende Kil-
desvinget 16, 2750 Ballerup og 
består af følgende:

 2 ridehuse
 Staldbygninger med 

plads til 102 heste inkl. 
sygebokse excl. 4 handi-
capbokse under opføring

 1 tjenestebolig
 Klublokaler
 Kontorlokaler
 Folde fordelt på 1,6 ha 

løbefolde og 11,4 ha 
fællesfolde, jf. kortbilag 
1

 Udendørs rideanlæg

3. Ballerup Rideklub

Ballerup Rideklub er hjemme-
hørende Kildesvinget 16, 2750 
Ballerup og består af følgende:

 2 ridehuse
 Staldbygninger med 

plads til 95 heste inkl. 
sygebokse og 4 handi-
capbokse 

 1 tjenestebolig
 Klublokaler
 Kontorlokaler
 Folde fordelt på 1,6 ha 

løbefolde og 11,4 ha 
fællesfolde, jf. kortbilag 
1

 Udendørs rideanlæg

4. Rideklubbens forpligtelser Ballerup Rideklubs forplig-
telser 

4.1 Generelt 

Rideklubben har ansvaret for 
den daglige drift af ridecentret 
og alle opgaver i forbindelse 
hermed med mindre andet 
fremgår af punkt 5, herunder:

 Rideskole 
 Hestepension
 Handikapridning
 Drift og vedligeholdelse 

af udendørs rideanlæg, 
folde og indvendig vedli-
geholdelse af bygninger

 Administration i øvrigt

Generelt 

Ballerup Rideklub har ansvaret 
for den daglige drift og alle op-
gaver i forbindelse driften, med 
mindre andet fremgår af punkt 
5, herunder:

 Rideskole 
 Hestepension
 Handicapridning
 Drift og vedligeholdelse 

af udendørs rideanlæg, 
folde og indvendig vedli-
geholdelse af bygninger

 Administration i øvrigt
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4.2 Rideskole

Rideklubben ejer rideskolehe-
stene og alt udstyr til hestene 
og forestår pasning af heste, al-
le rideskoleaktiviteter og admi-
nistration i forbindelse hermed. 

Rideskolen er åben for medlem-
mer af klubben, og klubben 
skal løbende sikre et passende 
udbud af hold til børn og voks-
ne.

Rideklubben er organiseret un-
der Dansk Rideforbund og er 
således forpligtet til at efterleve 
rideforbundets regler og ret-
ningslinjer.

4.2 Rideskole

Ballerup Rideskole er Ballerup 
Rideklubs undervisningsafde-
ling. 

Ballerup Rideklub ejer ridesko-
lehestene og alt udstyr til he-
stene og forestår pasning af he-
ste, alle rideskoleaktiviteter og 
administration i forbindelse her-
med. 

Rideskolen er åben for medlem-
mer af rideklubben, og ride-
klubben skal løbende sikre et 
passende udbud af hold til børn 
og voksne.

Ballerup Rideklub er organiseret 
under Dansk Ride Forbund og 
er således forpligtet til at efter-
leve rideforbundets regler og 
retningslinjer.

4.3 Hestepension

Rideklubben kan udleje stald-
bokse til hestepension i det om-
fang boksene ikke benyttes til 
rideskoleheste. 

Antallet af privatopstaldede he-
ste må aldrig overstige 60 % 
inklusive personaleheste af det 
samlede antal heste, jf. pkt. 3.

Alle opgaver og ansvaret for-
bundet med hestepensionen 
påhviler rideklubben.

Prisen for hestepension fast-
sættes af klubbens bestyrelse. 
Hvis prisen på hestepension sti-
ger med mere end 5 % inden-
for et år, skal prisstigningen fo-
relægges kommunen til god-
kendelse. 

Rideklubben kan stille op til 6 
bokse til rådighed for klubbens 
fastansatte personale som en 
del af lønnen. Ingen ansat kan 
have mere end to bokse på dis-
se vilkår. 

4.3 Hestepension

Ballerup Rideklub kan udleje 
staldbokse til hestepension i 
det omfang boksene ikke be-
nyttes til rideskoleheste. 

Antallet af privatopstaldede he-
ste må aldrig overstige 60 % 
inklusive personaleheste af det 
samlede antal heste, jf. pkt. 3.

Alle opgaver og ansvaret for-
bundet med hestepensionen 
påhviler Ballerup Ride Rideklub.

Prisen for hestepension fast-
sættes af Ballerup Rideklubs 
bestyrelse. Hvis prisen på he-
stepension stiger med mere 
end 5 % inden for et år, skal 
prisstigningen forelægges Bal-
lerup Kommune til godkendel-
se. 

Ballerup Rideklub kan stille op 
til 6 bokse til rådighed for klub-
bens fastansatte personale som 
en del af lønnen. Ingen ansat 
kan have mere end to bokse på 
disse vilkår.
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4.4 Handicapridning 

Aftales løbende mellem 
Parterne.

4.4 Handicapridning 

Aftales løbende mellem parter-
ne.

4.5 Drift og vedligeholdelse af 
udendørs rideanlæg, folde 
og indvendig vedligeholdel-
se af bygninger

4.5 Drift og vedligeholdelse af 
udendørs rideanlæg, folde 
og indvendig vedligeholdel-
se af bygninger

4.5.1 Bygninger

Klubben har ansvaret for den 
indvendige vedligeholdelse af 
bygninger, herunder: Indvendi-
ge overflader, fast og løst in-
ventar incl. tribune o.l. i ride-
hallerne.

Klubben må ikke foretage æn-
dringer af bygninger og bygnin-
gernes anvendelse uden kom-
munens godkendelse.   

Udgifter til forbrug af el, vand 
og varme afholdes af Ballerup 
Kommune. 

4.5.1 Bygninger 

Ballerup Rideklub har ansvaret 
for den indvendige vedligehol-
delse af bygninger, herunder: 
indvendige overflader og fast 
og løst inventar incl. tribune o.l. 
i ridehallerne.

Ballerup Rideklub må ikke fore-
tage ændringer af bygninger og 
bygningernes anvendelse uden 
Ballerup kommunes godkendel-
se.   

Udgifter til forbrug af el, vand 
og varme afholdes af Ballerup 
Kommune.

4.5.2 Rideanlæg

Klubben har ansvaret for drift, 
vedligeholdelse og fornyelse af 
det udendørs rideanlæg med al-
le løse og faste installationer 
såsom baneudstyr, hegn lysma-
ster m.v. 

Der må ikke uden for lokalplans 
området B opstilles andre faste 
installationer som f.eks. Lysma-
ster (udover de allerede god-
kendte lysmaster) og baneud-
styr.

Baneafgrænsningshegn i lokal-
plan område B udføres som fa-
ste hegn.

4.5.2 Rideanlæg 

Ballerup Rideklub har ansvaret 
for drift, vedligeholdelse og for-
nyelse af det udendørs ridean-
læg med alle løse og faste in-
stallationer såsom baneudstyr, 
hegn lysmaster m.v. 

Der må ikke uden for lokalpla-
nens område B opstilles andre 
faste installationer som f.eks. 
lysmaster (ud over de allerede 
godkendte lysmaster) og ba-
neudstyr.

Baneafgrænsningshegn i lokal-
plan område B udføres som fa-
ste hegn.
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4.5.3 Folde 

Antallet af heste på de enkelte 
folde må ikke give anledning til 
folde med konstant bar jord. 
Klubben skal foretage de nød-
vendige ændringer af anvendel-
sen eller indretningen af folde-
ne, hvis foldene fremstår med 
mere end 10 % bar jord i den 
enkelte fold. Dette gælder dog 
kun i vækstsæsonen. 

Folde, der skråner ned imod sø, 
skal dog have en tæt sammen-
hængende græsvegetation hele 
året for at mindske næringsstof 
udvaskningen til søerne.

Tilskudsfodring på arealet må 
ikke finde sted.

Hegn 
Hegn må kun etableres som 
trådhegn. Drift og vedligehold 
af hegn påhviler alene rideklub-
ben.

Vand og el 
Drift og vedligehold af vandin-
stallationer og el-udstyr påhvi-
ler alene rideklubben. 

4.5.3 Folde

Antallet af heste på de enkelte 
folde må ikke give anledning til 
folde med konstant bar jord. 
Ballerup Rideblub skal foretage 
de nødvendige ændringer af 
anvendelsen eller indretningen 
af foldene, hvis foldene frem-
står med mere end 10 % bar 
jord i den enkelte fold. Dette 
gælder dog kun i vækstsæso-
nen. 

Folde, der skråner ned imod sø, 
skal dog have en tæt sammen-
hængende græsvegetation hele 
året for at mindske næringsstof 
udvaskningen til søerne.

Tilskudsfodring på arealet må 
ikke finde sted.

Hegn 
Hegn må kun etableres som 
trådhegn. Drift og vedligehold 
af hegn påhviler alene Ballerup 
Rideklub.

Vand og el 
Drift og vedligehold af vandin-
stallationer og el-udstyr påhvi-
ler alene Ballerup Rideklub. 

4.5.4 Arealer i øvrigt 

Arealerne må ikke omlægges 
eller jordbehandles uden kom-
munens skriftlige samtykke, og 
rideklubben skal til enhver tid 
følge kommunens anvisninger 
vedrørende benyttelsen af 
udearealerne.

Træer må ikke skades eller fæl-
des uden kommunens skriftlige 
samtykke. Dette gælder også 
ved evt. skader på træer forår-
saget af hestene.

Der må ikke anvendes nogen 
form for pesticider på arealer-
ne.

4.5.4 Arealer i øvrigt 

Arealerne må ikke omlægges 
eller jordbehandles uden kom-
munens skriftlige samtykke, og 
Ballerup Rideklub skal til en-
hver tid følge kommunens an-
visninger vedrørende benyttel-
sen af udearealerne.

Træer må ikke skades eller fæl-
des uden Ballerup Kommunes 
skriftlige samtykke. Dette gæl-
der også ved evt. skader på 
træer forårsaget af hestene.

Der må ikke anvendes nogen 
form for pesticider på arealer-
ne.
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Oplag / affald
Arealet må ikke benyttes til op-
lagringsplads. Synligt affald 
skal opsamles en gang hver 14. 
dag.

Bjørneklobekæmpelse
Bjørneklo skal bekæmpes i 
henhold til kommunens indsats-
plan for kæmpebjørneklo.
”For at sikre en effektiv be-
kæmpelse, har Ballerup Kom-
mune opstillet følgende gene-
relle tidsfrister for bekæmpelse 
af kæmpebjørneklo op vokse-
stederne:

 Bekæmpes senest d. 1. 
maj

 Genvækst bekæmpes 
senest d. 15. juni

 Efter d. 1. august må 
der ikke forekomme 
planter, som sætter spi-
redygtig frø.

Stier, veje, p-pladser
Parkering må alene ske på p-
pladsen ved Kildesvinget, foran 
rytterstuen og rideskolestalden 
og på lejlighedsvis anviste mark 
arealer.  

Parkering af hestetrailere må 
alene ske indenfor de i lokalpla-
nens område C udpegede byg-
gefelter (kortbilag 2). Kun ved 
stævner må trailere henstilles 
udenfor dette område. Trailerne 
skal være væk senest 3 dage 
efter sidste stævnedag.

Adgang til offentlige stisyste-
mer på matriklen skal til enhver 
tid være fri og uhindret, og sti-
er som krydser arealet skal al-
tid være tilgængelige for offent-
ligheden.

Vandløb
Vandløbet bliver hegnet fra, 
bortset fra vandingsstedet og 
vadestedet. Rideskolen står for 
vedligeholdelsen af vandings-
stedet og vadestedet efter afta-
le med Ballerup kommunes 
vandløbsmedarbejder.

Oplag/affald
Arealet må ikke benyttes til op-
lagringsplads. Synligt affald 
skal opsamles en gang hver 14. 
dag.

Bjørneklobekæmpelse
Bjørneklo skal bekæmpes i 
henhold til Ballerup kommunes 
indsatsplan for kæmpebjørne-
klo. ”For at sikre en effektiv be-
kæmpelse, har Ballerup Kom-
mune opstillet følgende gene-
relle tidsfrister for bekæmpelse 
af kæmpebjørneklo op vokse-
stederne:

 Bekæmpes senest d. 1. 
maj

 Genvækst bekæmpes 
senest d. 15. juni

 Efter d. 1. august må 
der ikke forekomme 
planter, som sætter 
spiredygtig frø.

Stier, veje, p-pladser
Parkering må alene ske på p-
pladsen ved Kildesvinget, foran 
rytterstuen og rideskolestalden 
og på lejlighedsvis anviste mar-
karealer.  

Parkering af hestetrailere må 
alene ske inden for de i lokal-
planens område C udpegede 
byggefelter (kortbilag 2). Kun 
ved stævner må trailere hen-
stilles uden for dette område. 
Trailerne skal være væk senest 
3 dage efter sidste stævnedag.

Adgang til offentlige stisyste-
mer på matriklen skal til enhver 
tid være fri og uhindret, og sti-
er som krydser arealet skal al-
tid være tilgængelige for offent-
ligheden.

Vandløb
Vandløbet bliver hegnet fra 
bortset fra vandingsstedet og 
vadestedet. Ballerup Rideskole 
står for vedligeholdelsen af 
vandingsstedet og vadestedet 
efter aftale med Ballerup Kom-
munes vandløbsmedarbejder.
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4.6 Rideklubbens administration 
i øvrigt 

Klubbens bestyrelse har ansva-
ret for, at ridecentret drives i 
overensstemmelse med gæl-
dende lovgivning og for opret-
holdelse af god administrativ 
praksis med hensyn til ridecen-
trets økonomi og personalefor-
hold. 

Ventelister
Klubben er forpligtet til at føre 
ventelister for såvel rideskole 
som privatopstaldning, således 
at personer skrevet på venteli-
ste kan få oplysning om place-
ring og forventet ventetid. 
Kommunen kan på forlangende 
få indsigt i alle ventelister.  

Revision
Klubbens regnskab skal revide-
res af registreret revisor. Re-
visorpåtegnet regnskab sendes 
til kommunen senest 14 dage 
efter det er godkendt på klub-
bens generalforsamling.

4.6 Ballerup Rideklubs admini-
stration i øvrigt 

Ballerup Rideklubs bestyrelse 
har ansvaret for at Ballerup Ri-
deklub drives i overensstem-
melse med gældende lovgiv-
ning og for opretholdelse af god 
administrativ praksis med hen-
syn til Ballerup Rideklubs øko-
nomi og personaleforhold. 

Ventelister
Ballerup Rideklub er forpligtet 
til at føre ventelister for såvel 
rideskole som privatopstald-
ning, således at personer skre-
vet på venteliste kan få oplys-
ning om placering og forventet 
ventetid. Ballerup Kommune 
kan på forlangende få indsigt i 
alle ventelister.  

Revision
Ballerup Rideklubs regnskab 
skal revideres af registreret re-
visor. Revisorpåtegnet regn-
skab sendes til Ballerup kom-
mune senest 14 dage efter det 
er godkendt på Ballerup Ride-
klubs generalforsamling.

5. Kommunens forpligtelser 5. Kommunens forpligtelser

5.1 Vedligeholdelse 

Kommunen varetager:

 Udvendig vedligeholdel-
se af ridecentrets byg-
ninger, herunder kloa-
kanlæg.  

 Vedligeholdelse af ind-
vendige vand-, varme- 
og afløbsinstallationer, 
herunder sanitet samt 
el-grundinstallationer, 
excl. belysningsarmatu-
rer. Dog vedligeholdes 
loftsbelysningen i ride-
hallerne ligeledes af 
kommunen. 

 Vedligeholdelse af be-
lægninger omkring stal-
dene, af offentlige veje 
herunder grusvej fra 

5.1 Vedligeholdelse 

Ballerup Kommune varetager:

 Udvendig vedligeholdel-
se af Ballerup Rideklubs 
bygninger, herunder klo-
akanlæg.  

 Vedligeholdelse af ind-
vendige vand-, varme- 
og afløbsinstallationer, 
herunder sanitet samt 
el-grundinstallationer, 
excl. belysningsarmatu-
rer. Dog vedligeholdes 
loftsbelysningen i ride-
hallerne ligeledes af 
kommunen. 

 Vedligeholdelse af be-
lægninger omkring stal-
dene af offentlige veje 
herunder grusvej fra 
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Skovvej, parkeringsan-
læg og stier og belys-
ning herpå.

Skovvej, parkeringsan-
læg og stier og belys-
ning herpå.

5.2 Tilsyn

Der afholdes årligt et bygnings-
syn og et miljøtilsyn med delta-
gelse fra klubben, Center for 
Ejendomme (bygningssyn) 
/Center for Teknik og Miljø 
(miljøtilsyn) samt Center for 
By, Kultur & Erhverv, så det 
sikres, at indgåede aftaler om 
drift og vedligeholdelse over-
holdes af begge parter.

I forbindelse med vedtagelsen 
af Center for Ejendommes ved-
ligeholdelses-budget for det 
kommende budgetår, kan be-
styrelsen komme med forslag 
til vedligeholdelsesopgaver.

5.2 Tilsyn 

Der afholdes årligt et bygnings-
syn og et miljøtilsyn med delta-
gelse fra Ballerup Rideklub, 
Center for Ejendomme (byg-
ningssyn) /Center for By, Er-
hverv og Miljø (miljøtilsyn) 
samt Center for Skoler, Institu-
tioner og Kultur, så det sikres 
at indgåede aftaler om drift og 
vedligeholdelse overholdes af 
begge parter.

I forbindelse med vedtagelsen 
af Center for Ejendommes ved-
ligeholdelsesbudget for det 
kommende budgetår, kan be-
styrelsen komme med forslag 
til vedligeholdelsesopgaver.

6. Økonomi 6. Økonomi

6.1 Rideklubben modtager 
følgende tilskud fra 
kommunen:

 Gødningshåndtering - 
50.000 kr. pr. år. Beløbet 
prisfremskrives ikke

 indvendig vedligeholdelse - 
36.000 kr. pr. år (2014 ni-
veau). Beløbet prisfrem-
skrives.

 Revision af regnskaber - på 
50 % af udgift.

Andre kommunalt afholdte ud-
gifter
Kommunen afholder herudover 
udgifter til el, vand og varme, 
samt udgifter som følge af de 
forpligtelser kommunen ifølge 
denne aftale har i forhold til ri-
deklubben, jf. pkt. 5. 
Det samme gælder ekstraom-
kostninger forbundet med kom-

6.1 Ballerup Rideklub modtager 
følgende tilskud fra 
Ballerup Kommune:

 Gødningshåndtering - 
50.000 kr. pr. år. Beløbet 
prisfremskrives ikke.

 Indvendig vedligeholdelse –  
dokumenterede omkostnin-
ger inden for budgetram-
men til indvendig vedlige-
holdelse.

 Revision af regnskaber – på 
50 % af udgift. 

 80.000 kr. årligt for at Bal-
lerup Rideklub udfører bor-
gerrettede aktiviteter 

Andre kommunalt afholdte ud-
gifter
Ballerup Kommune afholder 
herudover udgifter til el, vand 
og varme, samt udgifter som 
følge af de forpligtelser Ballerup 
Kommune ifølge denne aftale 
har i forhold til Ballerup Ride-
klub, jf. pkt. 5. 
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munale pålagte energiforbed-
ringer.

Det samme gælder ekstraom-
kostninger forbundet med kom-
munalt pålagte energiforbedrin-
ger.

6.2 Kommunen modtager 
følgende fra rideklubben

Afgift på 250.000 kr. årligt for 
privatopstaldning. Beløbet af-
regnes månedsvis, bagud.

Ydelse på 100.000 kr. årligt for 
opgradering af staldkapacitet til 
gældende lovgivning. Betalin-
gen er tidsbegrænset og ophø-
rer efter 15 år, i 2025.

Ovennævnte tilskud/afholdelse 
af omkostninger er at betragte 
som fuld og endelig betaling for 
enhver omkostning til drift af 
anlægget. 

6.2 Ballerup Kommune 
modtager følgende fra 
Ballerup Rideklub

Årlig afgift for privatopstald-
ning. Beløbet afregnes måneds-
vis, bagud og udgør:

 275.000 kr.om året i 
årene 2020-2025

 325.000 kr. om året fra 
og med 2026

Ballerup Rideklub indgik en lå-
neaftale med Ballerup Kommu-
ne på 1,5 mio. kr. i 2010 til op-
førelse af ny ponystald, der 
overholder gældende lovgiv-
nings krav til dyrevelfærd. 
Ballerup Rideklub afdrager 
100.000 kr. årligt til Ballerup 
Kommune i perioden 2010-
2025. 

Ovennævnte tilskud/afholdelse 
af omkostninger er at betragte 
som fuld og endelig betaling for 
enhver omkostning til drift af 
anlægget. 

7. Anvendelse, udlejning og
udlån af ridecentrets 
faciliteter 

Ved anvendelsen af ridecentrets 
faciliteter har rideskoleaktivite-
ter forrang i forhold til privatun-
dervisning og pensionærers be-
nyttelse.  

Udlån
Klubben kan kun foretage ud-
lejning/udlån til arrangementer, 
der har relation til ridesporten 
og klubben. Al anden anvendel-
se og arrangementer af kom-
merciel karakter, skal godken-
des af kommunen.

7. Anvendelse, udlejning og
udlån af Ballerup Rideklubs 
faciliteter 

Ved anvendelsen af Ballerup 
Kommunes faciliteter har ride-
skoleaktiviteter forrang i for-
hold til privatundervisning og 
pensionærers benyttelse.  

Udlån
Ballerup Rideklub kan kun fore-
tage udlejning/udlån til arran-
gementer, der har relation til ri-
desporten og Ballerup Rideklub. 
Al anden anvendelse og arran-
gementer af kommerciel karak-
ter, skal godkendes af Ballerup 
Kommune.
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Boliglejemål
Personaleboligen i stueplan er 
en del af rideklubbens etablis-
sement, og må kun bebos af 
ansat personale med bopæls-
pligt. Klubben har anvisnings-
ret. Hvis klubben ikke kan an-
vende beboelseslejligheden til 
det angivne formål, sker udlej-
ning på kommunens foranled-
ning. 

Boligen på første sal i ridecen-
tret er ikke omfattet af 
driftsoverenskomsten. Lejemål 
indgås direkte mellem kommu-
nen og lejer. Personer ansat 
ved ridecentret har dog fortrin-
sret til lejligheden.

Boliglejemål
Personaleboligen i stueplan er 
en del af Ballerup Rideklubs 
etablissement, og må kun be-
bos af ansat personale med 
bopælspligt. Ballerup Rideklub 
har anvisningsret. Hvis klubben 
ikke kan anvende beboelseslej-
ligheden til det angivne formål, 
sker udlejning på Ballerup kom-
munes foranledning. 

Boligen på første sal i er ikke 
omfattet af driftsoverenskom-
sten. Lejemål indgås direkte 
mellem Ballerup Kommune og 
lejer. Personer ansat ved Bal-
lerup Rideklub har dog fortrins-
ret til lejligheden.

8. Ikræftræden, ændringer og 
opsigelse 

Aftalen træder i kraft 1. januar 
2015.

Såfremt lovgivning eller offent-
ligretlig regulering gør det nød-
vendigt at foretage ændringer i 
driftsoverenskomsten, kan par-
terne forlange denne aftale 
genforhandlet for at foretage 
den nødvendige tilpasning.

Driftsoverenskomsten er uopsi-
gelig for kommunen i 5 år, som 
løber fra 2015-2020 og kan 
herefter opsiges med 2 års var-
sel til en 1. januar. 

Klubben kan opsige driftsove-
renskomsten med 1 års varsel 
til en 1. januar.

8. Ikrafttræden, ændringer og 
opsigelse 

Aftalen træder i kraft 1. maj 
2020 og gælder til 30. april 
2021

Såfremt lovgivning eller offent-
ligretlig regulering gør det nød-
vendigt at foretage ændringer i 
driftsaftalen, kan parterne for-
lange denne aftale genforhand-
let for at foretage den nødven-
dige tilpasning.

Driftsaftalen er uopsigelig for 
begge parter i aftaleperioden. 

Driftsaftalen genforhandles in-
den driftsaftalens udløb. 

9. Misligholdelse og 
ophævelse af 
driftsoverenskomsten 

Såfremt den ene part mislighol-
der sine forpligtelser i henhold 
til aftalen, skal den anden part 
give den misligholdende part et 

9. Misligholdelse og 
ophævelse af 
driftsaftalen  

Såfremt den ene part mislighol-
der sine forpligtelser i henhold 
til aftalen, skal den anden part 
give den misligholdende part et 
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skriftligt påbud med passende 
frist til at rette op på de for-
hold, der påberåbes. Såfremt 
parten ikke efterkommer på-
buddet, er den anden part be-
rettiget til at hæve aftalen.

Ved væsentlig misligholdelse er 
parterne berettiget til at ophæ-
ve driftsoverenskomsten med 
øjeblikkelig virkning. Ved væ-
sentlig misligholdelse forstås 
bl.a. manglende overholdelse af 
lovgivning og regler om heste-
hold. Manglende efterlevelse af 
fordelingsregler, misligholdelse 
af bygninger og anlæg samt 
uforsvarlig administration.

Dansk rets almindelige regler 
om misligholdelse gælder i øv-
rigt. 

skriftligt påbud med passende 
frist til at rette op på de for-
hold, der påberåbes. Såfremt 
parten ikke efterkommer på-
buddet, er den anden part be-
rettiget til at hæve aftalen.

Ved væsentlig misligholdelse er 
parterne berettiget til at ophæ-
ve driftsaftalen med øjeblikkelig 
virkning. Ved væsentlig mislig-
holdelse forstås bl.a. manglen-
de overholdelse af lovgivning 
og regler om hestehold. Mang-
lende efterlevelse af fordelings-
regler, misligholdelse af byg-
ninger og anlæg samt uforsvar-
lig administration.

Dansk rets almindelige regler 
om misligholdelse gælder i øv-
rigt. 

10. Bilag 

1. Kort over udearealer
2. Lokalplan – kortbilag
3. Bygningsmasse – Mapin-

fo

10. Bilag 

1. Kort over udearealer
2. Lokalplan – kortbilag
3. Bygningsmasse – Mapin-

fo


