
 

 

FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Onsdag 9. januar 2019 kl. 8.00-10.00 

Holbæk Sportsby (mødelokalet), Sports Allé 1, 4300 Holbæk 

 

 

 

 

 

Deltagere: 

- Asger Madsen, formand 

- Peter R. Jensen, næstformand 

- Johnny Werther, kasserer 

- Liselotte Bonde, Holbæk Sundhedscenter 

- Carsten Damgaard, Holbæk Sportsby 

- Brian Ahlquist, Holbæk Kommune 

Referat 
1. Velkomst 

2. Fordeling af træningstider 

a. Svømmecenter 

i. Johnny sender opdateret oversigt fra svømmeklubben til Jens, så den endelige 

fordeling kan tilrettes de faktuelle forhold 

b. Henvendelse fra Holbæk Tennis og Padel Klub om tildeling af tider til Holbæk By Skole 

i. Desuden afklaring af tider til IF Ryttergården og Holbæk Racketlon Klub 

ii. Jens kontakter skolerne for at høre om de kan have tennisforløb i tidsrummet 

kl. 12-14. Klubben planlægger i givet fald i samarbejde med skolerne 

c. Henvendelse fra Tuse Næs Tennisklub om anvendelse af tennisbaner i Holbæk 

Sportsby 

i. Udgangspunktet er stadig, at de hjemløse klubber har fortrinsret til de ledige 

tider 

ii. Der vil dog løbende blive holdt øje med udnyttelsen, og allerede i løbet af for-

året vil evt. ledige tider/ubrugte blive tilbudt andre foreninger 

iii. Jens meddeler dette til klubben 

3. Padel Tennis i Holbæk Sportsby 

a. Da Padel er en ny facilitet, har tennisklubben mulighed for at søge tider særskilt 

b. Andre foreninger kan også søge tider i faciliteten 

c. Sportsbyen kan udnytte restkapaciteten 
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d. Ejerskabet af de to ekstra Padel-baner er i proces mellem kommune og fonden/entre-

prenøren 

4. Globus Data 

a. Dialogen med foreninger er lidt forsinket, men kontaktpersoner i foreningerne indkal-

des til møder ca. 1.2.2019 

5. Status på foreningsbesøgene 

a. Der har været god feed back fra foreningerne, men der er enkelte konkrete OBS’er 

i. Badminton: Der kommer kun én scoringstavle selvom forventningen er to, hej-

sedugen mellem de to halvdele bliver besigtige af klub i denne uge, projector i 

salen kommer ikke 

ii. Depotrum: De kan aflåses og der opstilles stålreoler, bure og skabe skal for-

eningerne selv sørge for, flytning til sportsbyen sker for egen regning 

6. Åbningsarrangementer i Holbæk Sportsby 

a. 1.3.2019 foregår den officielle åbning med et formelt arrangement i én time med en 

vigtig gæst, foreningerne kan deltage i et åbent arrangement efterfølgende 

b. Der skal være en fortsat løbende dialog om yderligere åbningsarrangementer første 

halvår 

7. Status på ibrugtagningen af Holbæk Sportsby 

a. Ibrugtagningen er fortsat forventet til 22.2.2019, men der er behov for en afklaring 

af, hvad der er/ikke er klar pr. denne dato 

8. Eventuelt 

a. Møde i Brugerrådet 5.2.2019 kl. 19-21: Dialog om åbningsarrangementer 

b. Møde i Forretningsudvalget 29.1.2019 kl. 8-10 

 

9.1.2019, Jens Albagaard  
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Sammensætning af Forretningsudvalget 
Repræsentant fra de udendørs idrætsforeninger 

 Asger Madsen (formand) 

Holbæk Bold- og Idrætsforening 

 

am@hbi.dk 20 83 23 45 

Repræsentant fra de indendørs idrætsforeninger 

 Peter R. Jensen (næstformand) 

Holbæk Badminton Klub 

 

peterrj@live.dk 21 45 18 30 

Repræsentant frit valgt 

 Johnny Werther (sekretær) 

Holbæk Svømmeklub 

 

formand@swimhsk.dk 30 37 85 19 

Repræsentant fra sundhedscenteret 

 Liselotte Bonde Jensen 

Holbæk Sundhedscenter 

 

libj@holb.dk 72 36 47 51 

Repræsentant fra interesseorganisationerne 

 Steen Ulrik Hansen 

DGI Midt- og Vestsjælland 

 

steen.ulrik.hansen@dgi.dk 23 35 39 56 

 


