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Samarbejdsaftale 

 

Denne samarbejdsaftale er indgået mellem 

 

UNO Uniqa Group A/S 
Cvr. nr. 31 76 90 39 
Industriparken 9 
4640 Faxe 
(herefter kaldet “Part A”) 

 

og 

 

Visby Lokalråd 
Adresse: Parkvej 1B, Visby 6261 Bredebro 
(herefter kaldet “Part B”) 

 

(herefter hver for sig kaldet “Part” og sammen kaldet “Parterne”) 

 

1. Baggrund 

 

1.1 Formålet med samarbejdsaftalen er at skabe et udgangspunkt for fremtidige drøftelser om en endelig aftale 

om oprettelse af aktivitetsområde på Parkvej 1B, i forlængelse af fodboldbanen. Samarbejdsaftalen med und-

tagelse af punkt 3, 4, 5, 6, 7 og 8 skaber ikke nogen bindende forpligtelser for parterne, hverken udtrykkeligt el-

ler stiltiende. Denne samarbejdsaftale annullerer tidligere indgåede samarbejdsaftaler mellem Part A og Part B. 

 

2. Hovedvilkår 

 

2.1 Parterne arbejder på at etablere et område med bl.a. DBU Multibane, mødested, tribune og aktiviteter til 6-16 

2.2  årige fra Uno - Uniqa til en forventelig slutpris i omegnen af kr. 1.500.000, - inkl. moms, afhængig af projektets 

endelige design. Projektets økonomi ønskes fastlagt inden udgangenaf 2022 og projektet ønskes realiseret in-

den udgangen af 2023. Part A stiller konsulentbistand & arkitektsupport til rådighed til projektet, hvilket ved 

valg af Part A som endelig leverandør er vederlagsfrit for Part B.  

 

3. Endelig Aftale 

 

3.1 Umiddelbart efter indgåelsen af samarbejdsaftalen skal Parterne i god tro indlede forhandlinger om en endelig 

aftale. 

3.2 Vælger Part B en anden leverandør til projektet, faktureres forbrugte timer til arkitekt og markedsføring af Part 

A. 
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4. Eksklusivitet 

 

4.1 Indtil samarbejdsaftalen ophører, må parterne ikke indlede drøftelser med en tredjepart om et samarbejde. 

 

5. Fortrolighed 

 

5.1 Medmindre der er en lovmæssig forpligtelse til det, må en part ikke videregive fortrolige oplysninger til en 

tredjepart bortset fra rådgivere, der er underlagt en fortrolighedsforpligtelse. 

 

6. Omkostninger 

 

6.1 Medmindre andet fremgår af en endelig aftale, bærer hver part sine egne omkostninger i forbindelse med 

forberedelsen og gennemførelsen af en endelig aftale, herunder honorar til andre professionelle rådgivere. 

 

7. Varighed og ophør 

 

7.1 Samarbejdsaftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter, og ophører den 31/12-2023. Parter-

ne skal ikke have noget krav imod hinanden som følge af samarbejdsaftalens ophør uanset årsag. 

 

8. Andre vilkår 

 

8.1 Samarbejdsaftalen kan kun ændres skriftligt af parterne. 

8.2 Eventuelle uenigheder mellem parterne, som måtte opstå i forbindelse med samarbejdsaftalen, og som ikke 

kan afgøres mindeligt, afgøres af en kompetent domstol efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler. 

 

For Part A    For Part B 

 

 

Navn:  Tanja Hybschmann  Navn:  

Titel: Projektchef   Titel:    

Dato:         / 2022  Dato:      / 2022 

 


