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Udsmykning af rundkørsler i Kerteminde Kommune 
 
Indgåelse af sponsoraftale 
 

Formål: 
Formålet med sponsoraftalen er en forskønnelse af en eller flere af kommunens rundkørsler, og 
give sponsorfirmaet mulighed for at reklamere med firmanavn i forbindelse hermed. 
 

 
Sponsoraftalen  
 
Denne aftale omfatter udsmykning og opsætning af skilte / sponsortavle ved  

rundkørsel nr.  

(oversigt over rundkørslerne fremgår af side 2) 
 
 
Sponsors forpligtigelser:  
 
Udsmykningens omfang: 
Samtlige viste rundkørsler kan udsmykkes med kunstværker, beplantning med træer, buske og 
blomster. 
 
Faste genstande og træer med en diameter over 10 cm skal anbringes mindst 4,0 m fra 
kørebanekanten. 
 
Beplantning inden for de samme 4,0 m må ikke overstige 50 cm i højden. 
 
 
Vedligeholdelse: 

Den etablerede udsmykning skal holdes i en ordentlig og rengjort stand, dvs. at ukrudt skal 
fjernes, afblomstrede sommerblomster afklippes og fjernes mv. 
 
Der er mulighed for indgåelse af aftale med Park og Vej i Kommunen om vedligeholdelsen. 
 
Såfremt der anvendes sommerblomster i forbindelse med udsmykningen, skal arealet retableres 
med græs eller anden beplantning efter sæsonen. 
 
 

Kommunens forpligtigelser/ modydelse for sponsoreringen: 
 
Skilte / sponsortavle: 
Sponsor har tilladelse til for egen regning at opstille skiltning med firmanavn og evt. logo.  
 
Skilte / sponsortavle må opsættes ca. 50 m efter en rundkørsel. 
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Skiltet / sponsortavlen skal have en neutral (grå) bagside, sådan at de kun er synlige for den  
trafik, der forlader rundkørslen, og det må være op til 1 m

2 

 
Der er mulighed for at opsætte skilte / sponsortavle ved følgende rundkørsler:  
 

A. Strandgårds Alle, Kerteminde 
1 muligheder for opsætning  

 
B. Søvangsparken, Kerteminde 

1 mulighed for opsætning 
 

C. Lindøalleen, Munkebo 
2 muligheder for opsætning af 2 skilte ved hver rundkørsel 

 
D. Odensevej, Langeskov 

2 muligheder for opsætning 
 

E. Langeskov 

2 muligheder for opsætning: 
- Mariesmindevej / Omfartsvejen med opsætning af 1 skilt 
- Grønvej med opsætning af 2 skilte 

 
Der er vedlagt kort, som viser et konkret forslag til placering(er) ved de enkelte rundkørsler i 
Kommunen, og den endelige placering sker efter nærmere aftale med kommunens vejbestyrelse. 
 
Omtale på Kommunens hjemmeside: 
Firmaet bliver omtalt som sponsor af udsmykningen på www.kerteminde.dk, hvor der oplyses om 
sponsoratet og indsættes link til firmaet. Firmaet leverer logo til brug for web.  

 
Sponsoraftalens periode og ophør: 
 
Aftalen indgås for minimum én vækstperiode, der løber fra oktober til oktober.  
 
Aftalen indgås med borgmesteren. 
 
Ved sponsoratets udløb skal arealet overdrages kommunen i samme stand som ved 
sponsoratets indgåelse, såfremt der ikke aftales andet. 
 
 

Misligholdelse: 
 
Aftalen er uopsigelig i den tidsperiode, den vedrører. Dog kan kontrakten hæves, hvis en af 
parterne misligholder sine forpligtigelser i henhold denne aftale. 
 

 
Bilag: 
 
Plan, der viser rundkørslerne og de konkrete placeringer ved de enkelte rundkørsler i 
Kommunen.  
 
Dato og underskrifter:   ___________________________________________ 


