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1.0 PARTERNE 

 

Mellem  

 

Ringkjøbing- Skjern Museum 

Bundsbækvej 25 

6900 Skjern 

cvr.nr. 51227611 

( i det følgende kaldet RSM) 

 

og 

 

Fonden Naturkraft 

6950 Ringkøbing 

cvr.nr. 39002604 

( i det følgende kaldet Naturkraft eller NK) 

 

(sammen benævnt ”Parterne” eller ”Parter” og hver for sig ”Part”) 

 

er der indgået følgende Administrationsaftale (herefter benævnt ”Aftale”) 

 

 

2.0 PRÆAMPLE 

 

2.1 Fonden Naturkrafts overordnede formål er på almennyttigt grundlag at synliggøre menneskets 

samspil med naturen og naturens kræfter for derved at danne grobund for en mere bæredygtig 

levevis lokalt og globalt. For at opfylde formålet har Fonden Naturkraft sammen med Ejen-

domsfonden Naturkraft skabt oplevelsescenteret Naturkraft ved Ringkøbing, som blev åbnet i 

juni 2020. 

 

2.2 Naturkrafts oplevelsesindhold og drift frem til d.d. har ikke levet op til de forventninger som var 

forudsat i projektet med deraf manglende driftsresultater og manglende mulighed for planlagte 

videreudviklinger af projektet. 

 

2.3 Naturkraft har på den baggrund henvendt sig til RSM med henblik på at indgå et varigt sam-

arbejde om den fremtidige drift af Naturkraft, da Naturkraft vurderer, at RSM har den faglighed 

og erfaring indenfor oplevelsesindustrien i området, som gør, at man sammen kan opfylde 

ambitionen om at skabe en fælles succes med et vidensbaseret og relevant oplevelsesudbud 
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om menneskets og naturens samspil med udgangspunkt i den vestjyske historie for turister og 

indbyggere i hele Ringkøbing Skjern området. 

 

2.4 RSM er enig i Naturkrafts vurdering, og har samtidig vurderet, at man har den nødvendige 

ledelseskraft, administration og fleksibel driftsorganisation til at kunne påtage sig opgaven 

med at overtage driften og ledelsen af Naturkraft. 

 

2.5 Relationen mellem menneske, landskab og naturens kræfter omfattes af RSMs formål, og 

parterne er enige om at Naturkraft kan indgå i museets udviklingsplaner og drives som et 

besøgssted under RSM. 

 

2.6 Med henblik på at indgå en varig samarbejdsaftale, indgår parterne denne midlertidige admi-

nistrationsaftale, således at RSM både kan drifte Naturkraft fra skæringsdagen, men også for 

at RSM har mulighed for at foretage de nødvendige undersøgelser for at kende hele struktu-

ren, økonomien, organisationen i Naturkraft med henblik på en varig samarbejds-og admini-

strationsaftale. 

 

3.0 AFTALENS OMFANG OG VARIGHED 

 

3.1 Aftalen fastlægger principperne og vilkårene for RSM levering af ledelses, og medarbejderre-

sourcer til Fonden Naturkraft, og Fonden Naturkrafts køb af disse ydelser. 

 

3.2 Aftalen er gældende med virkning fra den 1. februar 2022 og løber indtil den opsiges med 

gældende varsel eller parterne indgår en ny aftale. 

 

3.3 Parterne er enige om at søge at få en endelig aftale på plads inden 1. oktober 2022. 

 

4.0 LEDELSESRESSOURCER 

 

4.1 Naturkrafts bestyrelse forestår den overordnede og strategiske ledelse af Naturkraft. 

 

4.2 RSM forestår det daglige ledelsesansvar og den dertil knyttede ledelses kompetence. 

 

4.3 Den daglige ledelsesfunktion udføres af RSM direktør Mette Bjerrum Jensen, som også an-

meldes som direktør for Naturkraft og Ejendomsfonden Naturkraft. 

 

4.4 Ledelsesfunktionen omfatter blandt andet men ikke begrænset til  
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-  den fulde ledelsesmæssige kompetence og det ledelsesmæssige ansvar i forbindelse 

med alle Naturkrafts aktiviteter, herunder fuld indsigt alle forhold regnskabsmæssige- og 

aftalemæssige forhold, planlægning og prisfastsættelse af aktiviteter, administrative- og 

regnskabsmæssige funktioner mv. 

-  rollen som arbejdsgiver, herunder ikke begrænset til instruktionsbeføjelsen 

-  arbejdslederbeføjelsen 

-  ret og pligt til at forhandle og fastsætte løn og andre ansættelsesvilkår for de ansatte 

-  ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. 

 

4.5 Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, som er af usædvanlig art eller er af stor be-

tydning. Sådanne beslutninger kan RSM kun foretage efter særlig bemyndigelse fra Natur-

krafts bestyrelse. 

 

4.6 RSM orienterer løbende fondenes bestyrelser om udviklingen og inddrager i aftalt omfang 

bestyrelsesformændene for Naturkraft og Ejendomsfonden Naturkraft. RSM varetager sekre-

tariatsbetjeningen af bestyrelserne og deltager i møder i aftalt omfang. 

 

4.7 RSM har budgetansvar, men Naturkraft bærer det fulde ansvar for eventuelle underskud. 

 

 

5.0 BETALING 

 

5.1 Fonden Naturkraft betaler et fast beløb for ledelse og administration som RSM leverer på kr. 

40.000 pr. måned ekskl. moms. 

 

5.2 Betaling for udlånte medarbejdere fra RSM honoreres ved fremsendelse af kvartalsvise 

aconto-betalinger med endelig slutafregning ved årets udgang. Betalingen indgår som del af 

den budgetsatte lønsum for Naturkraft. 

 

6.0 OPSIGELSE 

 

6.1 Nærværende aftale kan gensidigt opsiges med et skriftligt varsel på 14. dage. 

 

 

7.0 MISLIGHOLDELSE 

 

7.1 I tilfælde af en parts misligholdelse af Aftalen er den anden part berettiget til at gøre mislighol-

delsesbeføjelser gældende i henhold til dansk rets almindelige regler. 
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7.2 RSM eventuelle ansvar overfor Naturkraft omfatter ikke eventuelle indirekte tab eller driftstab 

og er under alle omstændigheder begrænset til to gange samlet udbetalt honorar iht. pkt. 5.1. 

med mindre der er tale om direkte forsæt. 

 

8.0 TVISTER 

 

8.1 Såfremt en tvist ikke kan løses ved en forhandling eller ved en aftale mediation, er retten i 

Herning aftalt værneting. 

 

 

 

Ringkøbing, den           2022 

 

 

 

   

Fonden Naturkraft:   Ringkøbing-Skjern Museum:  

 

______________________________  ______________________________ 

 

 

______________________________  ______________________________ 

 

 

______________________________  _______________________________ 

 

 

______________________________  _______________________________ 

 

 

______________________________  _______________________________ 

 

 

    ________________________________ 

 

 

    ________________________________ 
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Nærværende aftalte tiltræden af Ejendomsfonden 

Naturkraft 

 

_______________________________________   

   


