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Notatark 
 

Sagsnr. 18.13.00-A00-4-13 

Sagsbehandler 

Johan Stadil Petersen 

 

  10.10.2014 

 

Udbud af navn på kunststofgræsbane. 

 

Den nye kunststofgræsplæne ved Hedensted Centret forventes færdiganlagt medio november 

2014. 

Hedensted kommune udbyder hermed rettighederne til navn på anlægget til private firma-

er/personer. 

Firmaer/private personer kan således som reklame få en andel af navnet på det nye banean-

læg. Alle indtægter går til idrætten i kommunen. 

 

Udbudsbetingelser: 

 

1. Det endelige navn skal ende på ”park”. Dvs. reklamenavn skal efterfølges af ”park”.     

(F. eks. NRGI park, som anvendes i Århus) 

2. Kommunen har ret til  afvise navne, som kan virke stødende. 

3. Reklamenavn sælges til højestbydende, idet kommunen dog har ret til afvise alle nav-

ne. 

4. Aftalen vil være gældende fra 15.11.2014 til 31.12.2022 

5. Betaling for hele perioden skal erlægges  senest 15.1.2015. 

6. betaling kan ske i form af levering af udstyr eller ydelser indenfor idræt. Det er også 

muligt at tilbyde en kombination. Værdiansættelse af ydelser foretages alene af He-

densted kommune og udstyret/ydelse skal være relevant for idrætten i kommunen. 

Nærmere oplysninger kan gives af kommunen jf. pkt 14. 

7. Såfremt  firma ophører med at eksistere inden udløb af aftalen, gives der ingen tilba-

gebetaling og kommunen har ret til at lave et nyt udbud. Samtidig har kommunen ret 

til at fjerne de i pkt. 8 nævnte skilte. 

8.  Aftalen betyder at højestbydende  har ret til for egen regning, at placeres skilt ved 

indgangen til baneanlægget, skilt under baneur og herudover at placere 6 bandere i 

forbindelse anlægget. 

9. Kommune og andre brugere af anlægget er forpligtiget til at bruge navnet i forbindelse 

med annoncering af kampe m.v. og omtale af baneanlægget. 

10. Tilbud om køb af ovenstående reklame skal fremsendes til Hedensted kommune, Niels 

Espesvej 8, 8722  Hedensted senest den 29.10.2014 kl. 12.00. Tilbud indeholdende 

det ønskede reklamenavn, beløb excl. moms og/eller ydelser fremsendes i lukket ku-

vert mrk ” Reklame Hedensted Kunststofbane”. 

11. Areal får adressen: Gesagervej 66B, 8722  Hedensted 

12. Nærværende udbud er betinget af  byrådets endelige godkendelse. 

13. Besked om tildeling af navn forventes at ske senest den 2.11.2014 

14. Spørgsmål kan rettes til Kultur og Fritid v/ Frans T. Andersen tlf. 2119 0811 

  

 

 

 

 

 


