Kontrakt
mellem

Bornholms Regionskommune/
Bornholms Vækstforum
og

Destination Bornholm ApS
2010 – 2012

Indstillet af Bornholms Vækstforum den 1. februar 2010
Godkendt af Økonomi og erhvervsudvalget den 10. februar 2010
Godkendt af Bestyrelsen, Destination Bornholm ApS den 8. december 2009

§ 1 – Kontraktens parter
Stk. 1
Kontrakten indgås mellem:
Bornholms Regionskommune / Bornholms Vækstforum
Ullasvej 23, 3700 Rønne
(herefter benævnt BRK/VF)
og
Destination Bornholm ApS
Nordre Kystvej 3, 3700 Rønne
(herefter benævnt DB)
Stk. 2
Destination Bornholm ApS er et regionalt turismeudviklingsselskab, hvis formål i henhold til
vedtægterne er:
”gennem markedsføring af Bornholm som turistdestination,
gennem produktudvikling inden for turismeerhvervet,
at skabe økonomisk vækst og øget beskæftigelse på Bornholm under hensyntagen til
bæredygtighed og kvalitet.”
Det bemærkes, at oplevelsessektoren falder naturligt indenfor turismeområdet.

§ 2 – Kontraktens omfang og basisydelser
Stk. 1
DB fungerer som operatør i udmøntningen af relevante dele af BRK/VFs turisme- og
erhvervsudviklingsstrategier i praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice over for det primære
turisterhverv samt relaterede virksomheder. Udmøntning af kontraktens aktiviteter skal ske i
samarbejde med andre relevante erhvervsfremmeaktører og operatører for BRK/VF.
Stk. 2
DB fungerer som BRK/VFs operatør i forbindelse med konkrete aftaleområder, der relaterer
sig til vækstforums handlingsplaner, Partnerskabsaftalen med Regeringen samt andre
turismerettede aktiviteter, som BRK/VF ønsker iværksat.
Stk. 3
Som bilag til kontrakten er udarbejdet en handlingsplan for 2010, som danner grundlag for
DB’s aktiviteter i relation til nærværende aftale.
Sammen med afrapporteringen – jfr. § 4, stk. 3 – aftales handlingsplanen for det efterfølgende
år.
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Stk. 4
De overordnede basisydelser omfatter:


Operatørfunktion for BRK/VFs strategi og årlige handlingsplaner



Påtage sig projektledelse af eller partner i konkret aftalte projekter



Koordinering og samarbejde mellem offentlige og private aktører omkring
turismerelaterede emner



Koordinering og samarbejde mellem turisterhvervet og andre brancher



Sparring til turismeklynge



Informations- og erhvervsservice til turisterhvervet

De overordnede basisydelser omfatter ikke:


Finansiering af eksterne omkostninger til gennemførelse af projekter

Stk. 5
Kontrakten træder i kraft 1. januar 2010 og udløber den 31. december 2012. Aftalen erstatter
tidligere aftale af. 01. juli 2007.
Aftalen kan forlænges ved gensidig aftale, hvilket skal ske i betimelig tid før nuværende
aftaleophør.

§ 3 – Økonomi
Stk. 1
BRK/VF vil via de regionale udviklingsmidler honorere DB for de basisydelser, som DB
forpligter sig til at udføre jf. § 2, med et årligt beløb på kr. 1.445.000 (2010-niveau).
Beløbet pristalsreguleres årligt på baggrund af de kommunale pristalsreguleringer.
Beløbet fordeler sig på følgende budgetposter:
Løn
Andel kontorhold

1.145.000,00
300.000,00

Omkostninger i alt

1.445.000,00

Stk. 2
Udbetaling sker halvårligt forud, pr. 1. januar og 1. juli.
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§ 4 – Rapportering, regnskab og revision
Stk. 1
DB’s rapportering vedrørende status på de enkelte indsatsområder i forhold til handlingsplaner
følger kalenderåret. Regnskab følger DB’s regnskabsår (juli-juni). Regnskab fremsendes
umiddelbart efter afholdt generalforsamling i september.
Stk. 2
Den første afrapportering foretages for kalenderåret 2010.
Stk. 3
Med henblik på dialogen om vækstforums handlingsplaner forelægger DB årligt en
midtvejsstatus pr. 30. juni overfor vækstforums sekretariat. Denne midtvejsstatus skal foreligge
ultimo august.

§ 5 – Øvrige vilkår
Stk. 1
DB skal på forlangende afgive de supplerende oplysninger, som BRK/VF skønner nødvendige
for at kontrollere honorarets anvendelse i forhold til aktiviteternes forløb.
Stk. 2
Ved væsentlige ændringer af DB’s organisation, kapitalforhold, eksterne samarbejdsforhold
eller andre forhold, der kan få betydning for selskabets funktion, skal der straks gives
meddelelse herom til BRK/VF.
Stk. 3
DB skal oplyse i hvilket omfang, de ændrede forhold vil få indflydelse på opfyldelse af
kontrakten.

§ 6 – Misligholdelse
Stk. 1
Ved væsentlig misligholdelse fra DB’s side er BRK/VF berettiget til at ophæve aftalen – dvs.
standse udbetalingerne og bringe aftalen til ophør med øjeblikkelig virkning.
Stk. 2
Der foreligger væsentlig misligholdelse, hvis DB ved grov eller vedvarende forsømmelighed
eller skødesløshed eller på anden måde tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til nærværende
kontrakt/vækstforums årlige handlingsplaner.
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