Reklame-, sponsor- og huslejeaftale mellem Hvidovre Fodbold
A/S og Hvidovre Kommune
J.nr.:
18.20.02 Ø40
Sagsnr.: 16/2681
BESLUTNINGSTEMA
Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende udkast til reklameaftale, sponsoraftale og
huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S. De nuværende
aftaler udløber 30. juni 2016, hvorfor aftalerne skal fornys.
INDSTILLING
Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1. at godkende udvidet sponsoraftale, reklameaftale og huslejeaftale mellem
Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden den 1. juli 2016 til 31.
december 2019
2. at såfremt punkt 1 godkendes, at drøfte finansieringen af merudgiften til
udvidelsen af aftalen på 266.800 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-05-2016
Ad 1. og 2.
Gruppe A stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget.
For: Alle.
Ændringsforslaget vedtaget.
BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-05-2016
Gruppe F og H foreslår, at klubben får et tilskud svarende til Sport Ones vurdering af
sponsoratet med et loft på 508.000 kr., således at merudgiften bliver på 372.715 kr.
(ekskl. moms), som finansieres af kassebeholdningen,.
For: Gruppe O, Liste H og Gruppe F.
Imod: Gruppe A med henvisning til det oprindeligt stillede forslag. Dermed bortfalder
dagsordenspunktets indstillingspunkter.
Gruppe O stiller ændringsforslag om, at ’Hvidovre’ fremover indgår i stadionnavnet.
For: Gruppe O.
Imod: Liste H og Gruppe F.
Liste A afventer Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Forslaget bortfalder.
SAGSFREMSTILLING
Indeværende og midlertidige lejekontrakt, allonge til lejekontrakt, sponsorkontrakt og
reklameoverenskomst mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S udløber den
30. juni 2016.
Forvaltningen har været i dialog med Hvidovre Fodbold A/S om de nye aftaler. Hvidovre
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Fodbold A/S er bekendt med indholdet i denne aftale og er indforstået med indhold og
betingelser, samtidig ønsker Hvidovre Fodbold A/S at kommunen hæver sponsoratet, da
det er klubbens vurdering at et større kommunalt sponsorat, dels vil sikre at der også
fremover vil være professionel fodbold i Hvidovre Kommune, dels vil kunne åbne døren
for nye og større sponsorater til klubben.
Kommunalbestyrelsen og Hvidovre Fodbold A/S har i forhandlingsperioden været i dialog
om kommunens engagement i Hvidovre Fodbold A/S. Den 1. december 2015 blev der
afholdt temamøde for kommunalbestyrelsen om fremtiden for professionel fodbold i
Hvidovre. Her gav Hvidovre Fodbold A/S et oplæg om samarbejdet mellem klubben og
kommunen, og Hvidovre Fodbold A/S efterspurgte en konkret drøftelse af aftalernes
indhold med henblik på at klarlægge gensidige forventninger, fremtid og visioner for
professionel fodbold i Hvidovre.
Med dette som udgangspunkt har forvaltningen været i dialog med Hvidovre Fodbold
A/S om kommunens økonomiske engagement. Hvidovre Kommune er på flere måder
opmærksomme på at give bedre vilkår for eliteidrætsudøvere i kommunen nu og i
fremtiden. I budget 2016 er der således vedtaget at forberede Hvidovre Stadion til 1.
divisions-kampe ved at lægge varme i banen, renovering af atletikbanen, at Hvidovre
Motionscenter tilbydes til elitesportsudøvere i et særligt elitesportscenter, samt at der
oprettes udskolingsklasser for elitesportsudøvere på Engstrandsskolen. For at medvirke
til at sikre, at der også i fremtiden er divisionsfodbold i Hvidovre Kommune, og et
attraktivt elitært fodboldmiljø i kommunen, foreslår forvaltningen, at rammen for alle tre
aftaler hæves fra 526.760 kr. til i alt 1.000.000 kr. inkl. moms pr. år i aftaleperioden.
Forvaltningen har mulighed for at lave en række budgetmæssige ændringer, således at
der indenfor den eksisterende ramme kan findes 211.617 kr., således
finansieringsbehovet ved en ændring af aftalen er 266.800 kr.
Forvaltningen har fået vurderet værdien af kommunens sponsorat ved SportOne
Danmark, som er Danmark Idrætsforbunds og Team Danmarks konsulentvirksomhed,
der arbejder med sponsorater og kommercialisering af idræt. SportOne Danmark
vurderer værdien af Hvidovre Kommunes sponsoraftale til 508.000 kr. (ekskl. moms).
Aftalerne mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Fodbold A/S er i lighed med
tidligere år delt i tre aftaler; en reklameaftale, der giver klubben lov til at reklamere på
stadion og sælge navnet på stadion, en huslejeaftale, der beskriver en række lejemål,
som fodboldklubben lejer af Hvidovre Kommune samt en sponsoraftale, hvor Hvidovre
Kommune får en række ydelser af Hvidovre IF Fodbold A/S, som led i et sponsorat.
Strukturen for aftalerne de samme som hidtil, men beløbenes størrelse er ændret, som
følge af prisfremskrivninger og forslaget om et øget sponsorat.
Første aftale er en sponsoraftale, hvor Hvidovre Kommune køber et sponsorat for
800.000 kr. eks. moms (1.000.000 kr. inkl. moms). For sponsoratet får Hvidovre
Kommune, dels eksponering, dels en række modydelser, som f.eks. gratis adgang for
børn, unge og pensionister til hjemmekampe, afholdelse af fodboldturnering for skolerne
mv.
Anden aftale er en lejeaftale, hvor Hvidovre Fodbold A/S lejer en række lokaler,
træningsbane og omklædningsrum på Hvidovre Stadion, adgang til Hvidovre Stadion i
forbindelse med hjemmekampe, samt kunstgræsbaner på Avedøre Stadion i
vinterhalvåret. Lejen for dette modregnes udbetalingen af sponsoratet.
Tredje aftale er en reklameaftale, hvor Hvidovre Fodbold A/S køber retten til at sælge
reklamer til ophængning på Hvidovre Stadion, samt retten til at sælge stadionnavnet.
Prisen herfor modregnes ligeledes kommunens sponsorat.
Aftalerne træder i kraft den 1. juli og løber frem til den 31. december 2019 med
mulighed for genforhandling senest 6 måneder før aftalernes udløb. Kommunen tager
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kontakt til Hvidovre Fodbold A/S med henblik på en eventuel genforhandling. Det
foreslås i aftalen, at der i aftaleperioden laves to afrapporteringer til
kommunalbestyrelsen omkring enkeltpunkter i aftalen.
RETSGRUNDLAG
Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.
POLITISKE BESLUTNINGER OG AFTALER
Den 1. december 2015 holdt Kommunalbestyrelsen temamøde med deltagelse af HIF
Fodbold A/S omkring muligheden for fortsat at have professionel fodbold i Hvidovre
Kommune.
På mødet d. 24. november 2015 (pkt. 7) besluttede Kommunalbestyrelsen at
optimere fodboldbanen på Hvidovre Stadion.
I forbindelse med vedtagelsen af Budgettet for 2016 blev det desuden besluttet at
etablere elitetræningsfaciliteter i forbindelse med Hvidovre Motionscenter.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Finansieringsbehovet ved en udvidet sponsoraftale med Hvidovre Fodbold A/S på
1.000.000 kr. udgør 266.800 kr. i 2016 og overslagsårene 2017-2020.
Aftalen er en kombination af en sponsoraftale, en reklameaftale og en huslejeaftale.
Inden sponsoratet (1.000.000 kr. inkl. moms) udbetales, modregnes reklameafgift
(100.800 kr. ekskl. moms) og huslejeafgift (297.115 kr. ekskl. moms).
Der er ikke indarbejdet indtægt for reklameafgift i det nuværende budget til
sponsoraftalen med Hvidovre Fodbold A/S. Ved indarbejdelse heraf (-100.800 kr.) og en
opskrivning af indtægtsbudgettet vedrørende huslejeaftalen (-110.817 kr.) svarende til
indtægtsniveauet, opnås der en delvis finansiering (211.617 kr.) af udgifterne til den
nye sponsoraftale.
Det oprindelige kontante tilskud udgjorde 135.285 kr. (ekskl. moms). Ved en udvidet
aftale vil det kontante tilskud udgøre 402.085 kr. (ekskl. moms), hvilket vil resultere i et
ufinansieret beløb på 266.800 kr. (ekskl. moms).
Nedenfor ses Hvidovre Kommunes forventede nettoregnskab (finansieringsbehov) for
2016 ved en sponsoraftale på 1.000.000 kr. inkl. moms. (800.000 ekskl. moms).
Regnskabsår
Ved aftale på 1 mio kr.
(inkl.
moms)
Samlet resultat
Reklameafgift
Sponsoraftale Hvidovre
Fodbold A/S
HIF Huslejeindtægt

2016
Forventet
forbrug (ekskl.
moms)
402.085

2016
2016
Budget
Rest (ekskl.
(ekskl.
moms)
moms)
135.285
-266.800
-100.800
0
100.800
800.000

533.200

-266.800

-297.115

297.115

0
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BILAG:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben

Værdi af sponsorat
Udkast til sponsoraftale - 2016-2020
Udkast til reklameaftale 2016-2020
Udkast til huslejeaftale 2016-2020

111793/16
17438/16
17440/16
18055/16
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