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EJERAFfALE 

MELLEM 

OG 

OG 

OG 

Faxe Kommune 
CVR-nr. 29 18 84 75 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 

Næstved Kommune 
CVR-nr. 29 18 96 25 
Rådmandshaven 20 
4 700 Næstved 

Stevns Kommune 
CVR-nr. 29 20 86 54 
Rådhuspladsen 4 
4660 Store Heddinge 

Vordingborg Kommune 
CVR-nr. 29 18 96 76 
Valdemarsgade 43 
4760 Vordingborg 

(tilsammen benævnt "Ejerkommunerne", og hver for sig 
benævnt "Ejerkommune"). 

Denne ejeraftale (herefter "Aftalen") er indgået 30. marts 2015 i forbindelse med 
stiftelse af det fælles aktieselskab VisitSydsjælland-Møn A/S (herefter "Selskabet"), 
der skal forestå Destinationsudvikling for Ejerkommunerne (som defineret i pkt. 
1.2). 

1. BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 Ejerkommunerne varetager eller støtter på nuværende tidspunkt hver især 
turismefremmeaktiviteter inden for deres egne geografiske områder. Her
udover deltager Ejerkommunerne i markedsføringsforeningen "De danske 
Sydhavskyster" sammen med Guldborgsund og Lolland Kommuner. 

1.2 For at prioritere destinationsudvikling sammen med generel turisme
fremme har Ejerkommunerne stiftet det fælles aktieselskab VisitSydsjæl
land-Møn A/S. Selskabet har til formål at varetage Destinationsudvikling 
inden for Ejerkommunernes samlede geografiske område (herefter "Desti
nationen") til gavn for erhvervslivet i Ejerkommunerne og i tæt samarbejde 
med de lokale turismeerhverv og turismeforeninger. Ved destinationsud
vikling forstås strategiske turismefremmende aktiviteter inden for Destina
tionen, herunder turismeservice, turismeudvikling og -innovation, samt 
turismemarkedsføring. Det er hensigten, at Selskabet skal optages i <len 
landdækkende forening "Danske Destinationer". 

1.3 Ejerkommunernes beslutning om at etablere selskabet er truffet på grund
lag af Ejerkommunernes fælles Strategioplæg baseret på strategiske pejle
mærker for destinationsorganisationen VisitSydsjælland-Møn fra 2015 

mod 2020. 
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1.4 Selskabets aktiviteter skal kunne rummes inden for den til enhver tid gæl
dende lovgivning, p.t. den nuværende lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. de
cember 2010 om erhvervsfremme, som senest ændret ved lov nr. 313 af 29. 

marts 2014, samt de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. 

1.5 Ved at samle kompetencer og ressourcer søger Ejerkommunerne at opnå 
øget effektivitet, vidensdeling og professionalisering i arbejdet med udvik
ling af turismefremmeaktiviteter. Medarbejderne, der hidtil har haft som 
hovedopgave at udføre opgaver vedrørende turistfremme for Ejerkommu
nerne - i Ejerkommunerne eller i selvstændige selskaber eller foreninger -
tilhydes at hlive overdraget til Selskabet. Medarbejderne skal overdrages 
på ensartede vilkår. 

1.6 Selskabet skal i videst muligt omfang anvende indtjente midler til at frem
me Selskabets formål, jf. pkt. 1.2. Kommunernes betaling for Selskabets 
ydelser fastsættes derfor, med henblik på, at Selskabet over tid alene opar
bejder en minimumsforrentning af selskabets kapital 

1.7 Det er op til den enkelte Ejerkommune at bestemme, hvem der agerer på 
vegne af kommunen i henhold til Aftalen, fx kommunalbestyrel
sen/byrådet. 

2. AFI'ALENSFORRANG

2.1 Aftalen udgør den overordnede regulering af Ejerkommunernes udøvelse
af deres ejerskab af Selskabet.

2.2 Aftalen har mellem Ejerkommunerne forrang for Selskabets vedtæhrter,
forretningsorden og de individuelle samarbejdsaftaler mellem 8elskabet og
den enkelte Ejerkommune. Selskabets vedtægter er vedlagt Aftalen som hi
lag 1.

2.3 Ejerkommunerne er ved udøvelse af deres ejerbeføjelser over for Selskabet
forpligtede til loyalt at varetage hinandens interesser, således at Selskabet
samlet set tilgodeser Ejerkommunernes fælles interesser i Destinationsud
vikling. Ejerkommunerne er i den forbindelse forpligtede til at afsd fra at
iværksætte eller støtte aktiviteter, der kan bringe opnåelsen af Selskabets
og Aftalens formål i fare. Ejerkommunerne er endvidere forpligtede til at
gøre de indstillede bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 9.1 a) og b), bekendt
med Aftalens indhold.

2-4 Ejerkommunerne skal foranledige, at bestyrelsens beslutninger tilgodeser
de enkelte Ejerkommuners interesse i Destinationsudvikling.

3. SELSKABETSAKTMTETER

3.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

3.2 Selskabets formål er at servicere, udvikle og markedsføre Destinationen
som en destination under brandnavnet "De danske Sydhavskystcr", jf. pkt.
1.2 om Destinationsudvikling.
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3.3 Selskabet og Ejerkommunerne skal arbejde for at få overdraget eksisteren
de Visit-navne i Destinationen til Selskabet. 

3-4 Ejerkommunerne vil inden for lovgivningens rammer købe hovedparten af 
de, enkelte Ejerkommunes ydelser inden for Destinationsudvikling, fra 
Selskabet, jf. også pkt. 6.5 om Ejerkommunernes forpligtelse til mini
mumssamhandel med Selskabet. Selskabet kan alene sælge ydelser til tred
jemand inden for lovgivningens rammer, herunder når det sker til mar
kedspris og som udgangspunkt alene, hvor der er tale om overskudskapaci
tet eller accessorisk virksomhed, jf. også pkt. 1.6. 

3.5 Selskabet skal varetage opgaver, som vurderes at være til gevinst for hele 
Destinationen. Dette er ikke til hinder for, at Selslrnbet kan planlægge eller 
støtte udviklingsprojekter, events eller aktiviteter i en eller flere af Ejer
kommunerne, når det vurderes at være til gavn for den fælles destinations
udvikling. 

3.6 Ejerkommunerne og Selskabet skal i fællesskab arbejde for udvikling af lo
kale samarbejder på tværs af kommunegrænserne. 

4. SAMARBEJDE OM SELSKABET

4.1 Ejerkommunerne ønsker at udøve et aktivt ejerskab over for Selskabet. 

4.2 Ejerkommunerne og Selskabet skal i fællesskab sikre, at der etableres og 
fastholdes et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem Ejerkom
munerne. 

4.3 Ejerkommunerne er gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden 
og Selskabet åbent om forhold, der med rimelighed må antages at have in
teresse for de øvrige Ejerkommuner eller Selskabet. Fra alle Ejerkommu
nernes side tilstræbes det at informere hinanden så tidligt som muligt. På 
samme måde er Selskabet forpligtet til løbende at oplyse Ejerkommunerne 
om forhold, der er af betydning for Ejerkommunerne. 

4-4 Selskabet fastsætter selv løn- og ansættelsesvilkår for Selskabets ansatte 
under hensyntagen til, hvad der er almindeligt på markedet for lignende 
stillinger. 

4.5 Ejerkommunerne har pligt til at gøre de af Ejerkommunerne udpegede be
styrelsesmedlemmer, jf. pkt. 9.1, bekendt med Aftalen, herunder Ejer
kommunernes strategioplæg, jf. bilag 2, frem til år 2020. Ved Selskabets 
stiftelse udarbejder bestyrelsen en strategi der løber fra 2015 til 2018. Her
efter skal Selskabets bestyrelse mindst hvert 4. år evaluere strategien og 
udarbejde en ny strategi, som fremlægges til orientering for Ejerkommu
nerne. 

4.6 Ejerkommunerne evaluerer løbende samarbejdet om Selskabet og foreta
ger senest ved udgangen af 3. kvartal 2017 eu dybdegående evaluering. 
Evalueringen skal være gennemført så betids, at den enkelte Ejerkommune 
har mulighed for at udtræde af samarbejdet den 31. december 2018, jf. pkt. 
19.3, hvis en eller flere Ejerkommuner måtte ønske dette på basis af Evalu
eringen. 
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5. SELSKABETS EJERFORHOLD

5.1 Ejerkommunerne ejer tilsammen 100 % af Selskabets kapital, som udgør
nominelt 500.000 kr. fordelt på aktier å 1 kr. eller multipla heraf.

5.2 Selskabets kapital er ved indgåelse af Aftalen fordelt på følgende måde:

Kapitalejer Nom. aktie- Ejerandel Sterruner 

besiddelse (kr.) 

Faxe Kommune 60.000 12% 12 % 

Næstved Kommune 190.000 38% 38% 

Stevns Kommune 60.000 12 % 12 % 

Vordingborg Kommune 190.000 38% 38% 

I alt 500.000 100% 100% 

5.3 Der er ikke udstedt ejerbeviser i Selskabet. Ejerbogen skal tilføres påteg
ning om, at aktierne er omfattet af Aftalen og kun kan overdrages i over
ensstemmelse hermed. 

6. SAMHANDEL MED SELSKABET

6.1 Ejerkommunerne køber hovedparten af deres ydelser vedrørende Destina
tionsudvikling fra Selskabet, jf. pkt. 1.2 og 3.4.

6.2 Ejerkommunerne afholder hvert år senest medio september et ejermøde,
hvor hver Ejerkommune meddeler det forventede budget for indkøb af
ydelser i det kommende år.

6.3 Ejerkommunerne indgår herefter samarbejdsaftaler med Selskabet i over
ensstemmelse med en fælles strategiplan, jf. pkt. 4.5 og bilag 2. Samar
bejdsaftalerne indgås på ensa1tede vilkår for samtlige Ejerkommuner.
Samarbejdsaftalerne regulerer den enkelte Ejerkommunes køb af ydelser
fra Selskabet, herunder karakteren af Selskabets ydelser, betaling herfor og
koordinering med FJerkommunen mv. Afregningsmodellen for Selskabets
ydelser fastsættes af bestyrelsen, jf. 9.10 b). Prisen for Selskabets ydelser til
Ejerkommunerne fastsættes, så der over tid alene oparbejdes en rnini
mumsforrentning af selskabets kapital.

6.4 På baggrund af det forventede budget tilpasser Ejerkommunerne og Sel
skabet deres samarbejdsaftaler.

6.5 Ejerkommunerne er i årene 2015-2018 forpligtet til som minimum at købe
destinationsudviklingsydelser i henhold til de beløb, som er fastsat i bilag
3. De aflalte beløb kan dog fraviges ved enighed mellem Ejerkommunerne.

6.6 Selskabet skal løbende have fokus på effektiviseringer. 

6.7 Selskabet kan indgå individuelle aftaler om at bistå med administration af 
Ejerkommunernes eller eksisterende turistforeningers EU-projekter. 
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7. YDERLIGERE KAPITALINDSKUD OG KAUTION

7.1 Ejerkommunerne er ikke forpligtet til at foretage yderligere kapitalindskud 
i Selskabet. Ejerkommunerne er endvidere ikke forpligtet til at kautionere 
for eller på anden måde sikre opfyldelse af Selskabets forpligtelser, jf. dog 
pkt. 6.2. 

7.2 Selskabet skal ved Ejerkommunernes eventuelle garantistillelse betale den 
garantiprovision til Ejerkommunerne, som de efter gældende regler er for
pligtede til at opkræve. 

8. GENERALFORSAMLING

8.1 Generalforsamlingen afholdes som et fysisk møde, medmindre Ejerkom
munerne er enige om andet. 

8.2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. maj. 

8.3 Medmindre andet følger af selskabsloven, træffes beslutninger på general
forsamlingen med simpelt stemmefle1tal, jf. dog pkt. 8-4 og 8.5. 

8.4 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning 
for Selskabet skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning 
med tiltrædelse af mindst 60 % af de afgivne stemmer og af mindst 3 Ejer
kommuner. 

8.5 Følgende beslutninger kræver tilslutning af samtlige Ejerkommuner: 

a) Optagelse af nye aktionærer i Selskabet
b) Vedtægtsændringer
c) Iværksættelse af væsentlige nye aktiviteter uden for strategioplæg-

get, jf. bilag 2
d) Beslutninger, der er særligt begunstigende for en Ejerkommune
e) Stiftelse af datterselskaber
f) Udlodning af udbytte
g) Lånoptagelse
h) Opløsning af Selskabet
i) Fusion med et andet turismefremmeselskab

9. BESTYREISEN

9.1 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen efter indstilling fra Ejerkommu
nerne og bestyrelsen: 

a) Hver Ejerkommune indstiller et medlem, som er medlem af Ejer
kommunens kommunalbestyrelse/byråd,

h) Hver Ejerkommune indstiller et medlem, der har særlig erfaring
med virksomhedsdrift inden for Selskabets virkeområde,

c) Bestyrelsen indstiller op til to eksterne medlemmer.

9.2 Ejerkommunerne er forpligtede til at stemme for de kandidater, som de 
øvrige Ejerkommuner har indstillet efter pkt. 9.1, litra a og b. Ejerkommu-
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nerne er forpligtede til at sikre, at de indstillede kandidater er hekendt med 

_Aftalen 1ned tilhørende bilag.

9.3 Ved Selskabets stiftelse udpeger Ejerkommunerne i fællesskab kandidater i 
henhold til pkt. 9.1, litra e, til bestyrelsens første valgperiode, jf. pkt. 9.8. 
For valgperioden, som starter senest 1. maj 2018 og de følgende valgperio
der, indstiller bestyrelsen de eksterne medlemmer til valg på generalfor
samlingen samtidig med valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 
9.1 a) og b). 

9.4 Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen 
blandt bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til pkt. 9.1

1 
litra a eller b. 

9.5 Den enkelte Ejerkommune er til enhver tid berettiget til at forlange ind
kaldt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på udskiftning af 
de bestyrelsesmedlemmer, som den pågældende Ejerkommune har indstil
let, jf. pkt. 9.1 a) og b) og pkt. 9.2. 

9.6 Hvis et bestyrelsesmedlem valgt efter pkt. 9.1 1 
litra a, træder ud af kom

munalbestyrelsen/byrådet, bestemmer den pågældende Ejerkommune 
selv, om et nyt medlem af kommunalbestyrelsen/byrådet for Ejerkommu
nen skal indstilles og vælges som bestyrelsesmedlem på en ekstraordinær 
generalforsamling, jf. pkt. 9.2. 

9. 7 Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald i mere end 6 måneder indkalder be
styrelsen til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af nyt 
1.Jeslyrelsesmedlem,jf. pkt. 9.1. 

9.8 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Dor, løber første valg
periode fra selskabets stiftelse til den ordinære generalforsamling i 2018, 

jf. pkt. 8.2. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmerne på ordinær general
forsamling hvert fjerde år. 

9.9 I forbindelse med udløbet af den første valgperiode, jf. pkt. 9.8, skal Ejer
kommunerne tage stilling til bestyrelsens fremtidige størrelse og sammen
sætning. Ejerkommunernes vurdering foretages på baggrund af et oplæg 
fra den siddende bestyrelse, som sendes til Ejerkommunerne senest ved 
udgangen af 3. kvartal i 2017. 

9.10 Følgende beslutninger kræver tilslutning af mindst et bestyrelsesmedlem 
fra hver Ejerkommune, som er valgt efter indstilling efter pkt. 9.1 a): 

a) Vedtagelse af afregningsmodel for Ejerkommunernes samhandelsaf
taler

b) Større investeringer

10. ADVISORY BOARD

10.1 Ejerkommunerne nedsætter et Advisory Board, som har til formal at vejle
de bestyrelsen i Selskabets aktiviteter. Herudover skal Advisory Boad med
virke til at Selskabet sikrer tilknytning til de lokale turismeerhverv. 

10.2 Advisory Board består af 20 medlemmer, som udpeges på følgende måde: 
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a) 
b) 

Hver Ejerkommune udpeger fire medlemmer, og 
Turistforeningen i hver Ejerkommune udpeger et medlem. 

10.3 Ved udpegning af medlemmer af Advisory Board, jf. pkt. 10.2 a), skal Ejer
kommunerne vægte repræsentation af professionelle lurismeaktører. 

10.4 Selskabet sekretariatsbetjener Advisory Board. 

10.5 Advisory Board holder møde mindst 2 gange årligt. Selskabets formand og 
næstformand deltager i disse møder. Adviso1y Board fastsætter selv sin 
mødeform. 

11. DIREKTIONEN

11.1 Bestyrelsen i Selskabet ansætter en direktør til at forestå den daglige ledel
se af selskabet.

12. KOMMUNAL FØLGEGRUPPE

12.1 Ejerkommunerne nedsætter en kommunal følgegruppe, som yder sparring
til Selskabets direktør, herunder særligt i forbindelse med Selskabets til
knytning til øvrige kommunale institutioner, som eksempelvis kultur- og
brandingorganer.

12.2 Den kommunale følgegruppe består af minimum et medlem fra ledelsen i
hver Ejerkommune. Den kommunale følgegruppe kan sammensættes efter
behov.

13. NYE AKTIONÆRER

13.1 Optagelse af nye aktionærer forudsætter enighed mellem Ejerkommuner
ne, jf. pkt. 8.5 a).

13.2 Nye aktionærer er forpligtede til at tiltræde Aftalen, og Ejerkommunerne
er forpligtede til at gøre enhver aktieovergang betinget af, at dette sker.

14. DISPOSITIONSRET OVER KAPITALANDELE

14.1 Enhver overdragelse af aktier kræver samtykke fra samtlige Ejerkommu
ner, jf. dog pkt. 17.3.

14.2 Uanset pkt. 14.1 er Ejerkommunerne berettigede til at disponere over deres
aktier i Selskabet, såfremt lovgivningen eller regulatoriske forhold måtte
nødvendiggøre dette. Ejerkommunerne er dog forpligtet til at træffe de
mulige foranstaltninger, som kan sikre, al Ejerkommunerne ikke bringer
sig i en sådan situation.

14.3 Ejerkommunerne har gensidig forkøbsret til aktier i Selskabet. Såfremt en
Ejerkommune ønsker at afhænde sine aktier i Selskabet, har de øvrige
Ejerkommuner forkøbsret. Forkøbsretten skal udøves senest 60 dage efter,
at den udbydende Ejerkommune meddeler de øvrige Ejerkommuner, at
den udbydende Ejerkommune ønsker at afhænde sine aktier.
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14,4 Aktierne erhverves som udgangspunkt for en pris, som svarer til aktiernes 
indre værdi. 

14.5 Ejerkommunerne er ikke berettigede til at pantsætte eller på anden måde 
behæfte deres aktier i Selskabet, ligesom kapitalandelene ikke må anvises 
til genstand for udlæg. 

14.6 Ejerkommunerne må endvidere ikke isoleret overføre de forvaltningsmæs
sige beføjelser, der knytter sig til aktierne, til tredjemand. 

15. TVISTER

15.1 Tvister mellem Ejerkommunerne, der opslår i forbin<lelse med Selskabet,
herunder Aftalen, skal søges løst ved forhandlinger mellem Ejerkommu
nernes kommunaldirektører og eventuelt med deltagelse af Ejerkommu
nernes borgmestre.

15.2 Opnås enighed ikke inden 30 dage, udpeger Ejerkommunerne i fællesskab
en opmand. Opmanden skal bistå FJerkommunerne med at bilægge stri
den.

15.3 Opnås enighed ikke med bistand af opmanden, afgøres tvisten ved voldgift
ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler her
om, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg

15,4 Hver Ejerkommune afholder sine egne omkostninger til konfliktløsningen
og eventuel voldgiftsag.

16. OFFENTLIGHED

16.1 Ejerkommunerne skal tilstræbe åbenhed om Selskabets forhold. Dog er be
styrelsesmøderne underlagt tavshedspligt, medmindre andet særskilt afta
les. De nærmere vilkår herfor fastsættes i bestyrelsens forretningsorden.

16.2 Den f<Jerkommune, der modtager en anmodning om aktindsigt i dokumen
ter, der berører eller kan omhandle en anden Ejerkommunes forhold eller
interesse eller samarbejdet i øvrigt, skal, inden Ejerkommunen træffer af
gørelse om aktindsigt, give den anden Ejerkommune mulighed for at frem
lægge sine bemærkninger.

16.3 Forpligtelsen i pkt. 16.2 er tidsubegrænset, og gælder uanset om Aftalen
ophører, eller en Ejerkommune ikke længere er aktionær i Selskabet.

17. MISLIGHOLDELSE

17.1 Hvis en Ejerkommune misligholder Aftalen, tilkommer der <le øvrige Ejer
kommuner dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser.

17.2 En misligholdelse skal påberåbes skriftli!,'1 over for den misligholdende
Ejerkommune inden 60 dage efter, at en af de andre Ejerkommuner har
fået kendskab til de forhold, der begrunder misligholdelsen. Den mislig
holdende Ejerkommune skal herefter indrømmes en rimelig frist til at
bringe misligholdelsen til ophør.
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17.3 Ved væsentlig misligholdelse kan de ikke-misligholdende Ejerkommuner 
på en generalforsamling pålægge den misligholdende Ejerkommune at af
stå sine aktier til de øvrige Ejerkommuner. 

17.4 Væsentlig misligholdelse omfatter enhver væsentlig tilsidesættelse af Ejer
kommunernes forpligtelser i henhold til Aftalen og de he1til knyttede bilag. 

18. UDLODNING AF UDBYITE

18.1 Der vil som udgangspunkt ikke skulle ske udlodning af udbytte. 

18.2 Skulle Selskal1et ønske at udlodde udbytte, kan alene udbytte svarende til 
sædvanlig forrentning af indskudskapitalen udloddes. 

19. IKRAFITRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN

19.1 Aftalen træder i kraft ved alle Ejerkommunernes underskrift af Aftalen. 

19.2 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Aftalen måtte være eller blive 
ugyldige eller i strid med ufravigelige retsforskrifter eller myndighedspå
bud, skal Ejerkommunerne erstatte de pågældende bestemmelser med be
stemmelser, som efter deres virkning for Ejerkommunerne ligger så tæt på 
de ugyldige/uretmæssige bestemmelser, at det med rimelighed kan anta
ges, at Ejerkommunerne ville have indgået Aftalen på disse vilkår. Ugyl
dighed af en bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheden af Selskabets stif
telse eller Aftalens bestemmelser. 

19.3 En Ejerkommune kan tidligst opsige Aftalen den 31. december 2017 og ud
træde af Selskabet den 31. december 2018. Udtræden sker altid til udgan
gen af kalenderåret og med mindst tolv måneders varsel. 

19.4 Udtræden sker som udgangspunkt ved at tilbyde de øvrige Ejerkommuner 
at købe den udtrædcnde Ejerkommune aktier, jf. pkt. 14.3. 

19.5 Den udtrædende Ejerkommune har som udgangspunkt ikke krav på Sel
skabets aktiver. Hvis der ved en Ejerkommunes udtræden er et stort over
skud i Selskabet, har den udtrædende Ejerkommune ret til en forholds
mæssig andel af overskuddet. Den udtrædende Ejerkommune har ikke 
krav på Selskabets aktiver, men vederlægges for salget af aktierne svarende
til en forholdsmæssig andel af den indre værdi (egenkapital) i selskabet på 
udtrædelsestidspunktet. 

19.6 Hvis en Ejerkommune har givet meddelelse om, at Ejerkommunen ønsker 
at udtræde, jf. pkt. 19.3, og de øvrige Ejerkommuner inden for udtrædel
sesperioden træffer beslutning om at likvidere Selskabet, skal alle Ejer
kommuner - inklusive den udtrædende Ejerkommune - medvirke loyalt 
til likvi<lation af selskabet. 

19.7 Herudover kan Ejerkommunerne ved enighed bringe samarbejdet til ophør 
ved at likvidere Selskabet. Foreligger der ikke enighed om likvidation, fin
der bestemmelserne i pkt. 14.3-14-4 anvendelse for de Ejerkommuner, som 
ønsker at udtræde. 
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19.8 Ved likvidation af Selskabet stilles Ejerkommunerne i videst muligt om
fang som før Aftalens indgåelse. Den aktivitet, herunder aktiver, som Sel
skabet har modtaget ved dets stiftelse, skal tilbageføres til den Ejerkom
mune, som har indskudt de respektive aktiver, jf. dog pkt. 19.9. Ejerkom
munerne vil medvirke til, at den udtrædende Ejerkommune kan købe sine 
oprindelige indskudte aktiver, hvis det er muligt at identificere disse. Akti
ver, som er erhvervet efter stiftelsen, og eventuel værditilvækst i Selskabet 
fordeles forholdsmæssigt i forhold til gældende ejerforhold, medmindre 
dette er åbenbart urimeligt. 

19.9 Ved Selskabets likvidation fordeles medarbejderne overensstemmelse 
med virksomhedsoverdragelsesloven. 

19.10 Selskabet likvideres endeligt, når aktiver, herunder medarbejdere, er ende
ligt fordelt til Ejerkommunerne. 

19.11 En aftale mellem Ejerkommunerne om at ændre Aftalen er først gyldig, når 
der er indgået skriftlig aftale herom. Begrebet "Aftalen" omfatter Aftalen 
med samtlige skriftlige ændringer og tillæg. 

20. Meddelelser

20.1 Alle meddelelser mellem Ejerkommunerne vedrørende forhold, der ud
springer af Aftalen, sendes - medmindre en Ejerkommune har givet med
delelse om andet - elektronisk til nedenstående e-mailadresser og perso
ner:

Til Faxe Kommune:
Att.: Rorgmesteren
E-mail: sikkerpost@faxekommune.dk

Til Næstved Kommune: 
Att.: Borgmesteren 
E-mail: faellessekretariat@naestved.dk

Til Stevns Kommune: 
Att.: Borgmesteren 
E-mail: sikkerpost@stevns.dk

Til Vordingborg Kommune: 
Att.: Borgmesteren 
E-mail: sikker@vordingborg.dk
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21. Underskrifter

Aftalen underskrives i 4 eksemplarer, hvoraf hver Ejerkommune modtager
et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

Næstved, den 30. marts 2015 

Knud Erik Hansen, Ilorgmester ommunaldircktør 

For Næstved Kommune: 

Carsten Rasmussen, Borgmester Tomas Therkildsen, Kommunaldirektør 

For Stevns Kommune: For Stevns Kommune: 

Per Røner, Kommunaldirektør 

For Vordingborg Kommune: (, mgbo,gK mmune, 

Knud Larsen, Borgmester Lau Svendsen-Tune, Kommunaldirektør 
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Bilag 3 til ejeraftale mellem Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg 
Kommuner 

Samhandelsbeløb for fælleskommunalt turismeselskab 
i perioden 2015 - 18 

Bidrag i kr. pr. år 2015 2016 2017 

Ejerkommune 

Faxe 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Næstved 2.100.000 3.150.000 3.150.000 

Vordingborg 2.350.000 3.150.000 3.150.000 kr. 

Stevns 950.000 1.000.000 1.000.000 kr. 

I alt 6.400.000 8.300.000 8.300.000 

2018 

1.000.000 

3.150.000 

3.150.000 

1.000.000 

8.300.000 






