
 

 

BRUGERRÅDSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Tirsdag 5. februar 2019 kl. 19.00-21.00 

Holbæk Sportsby, Sports Allé 1, 4300 Holbæk 

 

  

 

 

Referat 
1. Velkomst og navnerunde 

a. Carsten Damgaard (Holbæk Sportsby) oplyste, at der i weekenden blev taget billeder 

og video fra tennis, badminton, squash og nogle frivillige. Det skal bruges til en ny 

hjemmeside, der efter planen lanceres ultimo februar 2019 

 

2. Praktiske informationer om Holbæk Sportsby 

a. Status på byggeriet v/ Morten C. Henriksen (Fonden Holbæk Sportsby) 

i. Svømmecenter: farvetest af vandcirkulation er godkendt 

ii. Badmintonhal: muligvis regulering af lyset over tilskuerpladserne mangler 

iii. Tennishal: tæt på færdig 

iv. Multihal: gulvet er lagt og afventer lakering, montering af bøsning samt op-

stregning 

v. Squashbaner: undersøge hos leverandør om lyset kan reguleres og optimeres 

vi. Gangarealer: gulvene er næsten færdige 

vii. Køkken: forventes færdig om 1-2 uger 

viii. Træningscenter: næsten færdig og klar til montering af maskiner 

ix. Håber på aflevering til kommunen 22. februar. Derefter kommer en proces 

med myndighedsgodkendelser af bl.a. brand, sikkerhed, teknik m.m. Afleverin-

gen skal være uden væsentlige mangler 

x. Håndværkerne er fortrøstningsfulde ift. snarlig færdiggørelse 
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xi. Sundhedscenteret færdiggøres senere end de andre faciliteter, da der er sket 

ændringer til oprindeligt planlagte 

xii. Carsten Damgaard slog fast, at kommunen også er interesseret i at åbne så 

hurtigt som muligt, men én ting er aflevering, noget andet er, hvornår sports-

byen er klar til foreningsbrug 

xiii. Brian Ahlquist (Holbæk Kommune) oplyste, at alle forhold skal være i orden før 

den reelle åbningsdato fastsættes. Det blev samtidig udmeldt, at alle forenin-

ger som udgangspunkt kan forventer at forblive i de eksisterende faciliteter in-

den flytning til sportsbyen 

xiv. Han beroligede samtidig alle foreningerne med, at de er sikret en brugbar faci-

litet helt frem til åbningen 

xv. De udendørs faciliteter er næsten klar, men atletikstadion mangler og bliver 

først færdig sent forår 

xvi. Jan Kaiser (Holbæk Badminton Klub) spurgte til de manglende tilskuerpladser 

1. Carsten Damgaard oplyste, at der er en tvist mellem fonden og kommu-

nen om, hvem der skal betale. Tvisten afgøres af en tredje part. Sports-

byen vil dog sørge for tilskuerpladser, der kan rykkes rundt efter behov 

xvii. Lars Lloyd (Petanque Holbæk) spurgte om petanque-banerne også snart er 

færdige 

1. Morten C. Henriksen oplyste, at toplaget færdiggøres snarest muligt 

b. Opsamling på seneste besøg af foreninger – depoter m.m. v/ Carsten Damgaard 

i. Der har været gennemført en række foreningsbesøg i en meget positiv stem-

ning. Ønsker til indretning af depotrum sendes til Anders Rosairus, driftschef 

c. Kontaktperson vedr. praktik og indflytning v/ Anders Rosairus (Holbæk Sportsby) 

i. Individuelle ønsker vil forsøgt at blive imødekommet 

ii. Indflytning iværksættes lige så snart ibrugtagning er på plads 

iii. Kontaktoplysninger: ar@holbaeksportsby.dk, 51 25 90 24 

d. Globus Data v/ Peter Burchardt, økonomichef (Holbæk Sportsby) 

i. Tiderne fra nu og til sommer er lagt ind i Globus Data 

ii. Foreninger får adgang til at booke egne tider til kampe/stævner 

iii. Forespørgsel på andre bookinger bliver muligt 

iv. Alle foreninger tilbydes undervisning i systemet inden ibrugtagning 

v. Kontaktoplysninger: pb@holbaeksportsby.dk, 30 20 05 04 

vi. Globus Data bruges til intern administration af adgangsforhold, armbånd m.m. 

vii. Armbånd anvendes til svømmehal, træningscenter, køb i caféen m.m. via en 

chip i armbåndet 

viii. Adgangskontrol bliver indledningsvis baseret primært på tillid 

ix. Jens Albagaard (Holbæk Kommune) oplyste, at den normale sæsonbooking vil 

foregå via kommunens nye bookingsystem, KMD Booking, fra og med næste 

sæson. Information om og oplæring i dette meddeles foreningerne primo marts 

2019 

x. Brian Ahlquist redegjorde for kommunes ønske om, at alle faciliteter udnyttes 

bedst muligt 

mailto:ar@holbaeksportsby.dk
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e. Sportsbyens Træningscenter v/ Ronnie Stokholm 

i. Prisen bliver 249 kr./mnd., men foreningsmedlemmer (foreninger i Holbæk 

Sportsby) tilbydes en pris på 199 kr./mnd. 

ii. Specialpriser kan forhandles ved mindre behov og/eller for kortere perioder 

iii. Peter R. Jensen (Holbæk Badminton Klub) spurgte om der kan købes en klippe-

kort-ordning til deling mellem en forenings medlemmer 

1. Det kan forhandles individuelt 

iv. Ronnie Stokholm kan kontaktes, hvis der er andre individuelle behov, der øn-

skes imødekommet 

f. Åbningstider v/ Carsten Damgaard 

i. Offentlige åbningstider 

1. Mandag-torsdag 05.30-22.00 

2. Fredag 05.30-19.00 

3. Lørdag-søndag 08.00-19.00 

ii. Derudover er der foreningsadgang til alle bookede trænings- og kamptider 

 

3. Café og restaurant – generel information v/ Svend Rinken (Holbæk Sportsby) 

a. Caféen bliver baseret på sund og god mad – ingen pølser og pommes frites 

b. Der vil være fornuftige priser på alle varer – også på ”to go” – høkerpriser til 3. halv-

veg 

c. Dagens ret hver dag som varm ret 

d. Sportsbolle til ca. en tyver, sandwich, smørrebrød 

e. Solidt morgenmåltid hver dag – også som ”to go” 

f. Åbningstid 06.30-21.30 (forventeligt), ekstra åbent ved store arrangementer 

g. Caféen ønsker at byde ind som leverandør til alle foreningsarrangementer (til fornuf-

tige priser) 

h. Foreningerne og café/restaurant v/ Peter R. Jensen (Forretningsudvalget) 

i. Retningslinjer formuleres og offentliggøres inden åbningen, men behandles 

først i Forretningsudvalget og godkendes i Brugerrådet 

ii. Foreningerne skal bruge caféen så den overlever til gavn for alle 

iii. Der vil være mulighed for x antal events pr. år pr. forening hvor der kan hen-

tes forplejning udefra fra egne samarbejdspartnere – oprydning m.m. afregnes 

efter aftale med caféen 

i. Carsten Damgaard oplyste, at der i sportsbyen vil være tekøkkener, madpakkeområ-

der, kaffeautomater, sodavandsautomater m.m., men at man sørger for egen opryd-

ning i tekøkkener m.m. 

 

4. Bud på arrangementer i 2019 (20 min.) 

a. Carsten Damgaard oplyste, at der vil løbende vil være åbningsarrangementer i hele 

2019 

i. Tennis: Tennissportens Dag 4.5.2019 

ii. Cykling: Indvielse af cross- og MTB-spor 

iii. Svømning: Aqua-fitness en hel lørdag, fælles aqua-dag 
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iv. Badminton: Showkamp 

v. DGI Midt- og Vestsjælland: Årsmøde primo maj (700 foreninger) 

b. Alle andre er velkomne til at kontakte Carsten Damgaard med yderligere arrangemen-

ter (cd@holbaeksportsby.dk) 

 

5. Eventuelt (10 min.) 

a. Morten C. Henriksen: Grusstien fra Ladegårdsalléen får en hård overflade, så der kan 

cykles på den 

b. Anders Rosairus: Håber at alle tænker over at rydde op efter sig, så rengøringen får 

optimale vilkår (fælles ansvar) 

c. Morten C. Henriksen: P-pladsen bliver ikke asfalteret, men får et hårdere lag end nu 

d. Christian Kaas (Holbæk Svømmeklub): Livreddere kan købes af svømmeklubben, og 

der er planer om mere uddannelse af livreddere. Holbæk Sportsby oplyser, at de mu-

ligvis også kommer til at tilbyde livredningsuddannelse 

e. Morten Mygind (Holbæk By Skole): Vil gerne samarbejde med foreningerne om at 

blive en sports-skole, kontakt os gerne (mortj@holb.dk) 

f. Bybus fra stationen til sportsbyen får halvtimes drift i tidsrummet 07.30-20.00 ca. 

 

Efterfølgende fik deltagerne lejlighed til at tage en uformel rundtur i Holbæk Sportsby. 

 

Deltagere 

Mødet i Brugerrådet havde deltagelse af repræsentanter fra følgende brugere: 

Badminton i dagtimerne, Holbæk Badminton Klub, Badminton Europe, Holbæk Basketball Klub, Hol-

bæk Bordtennisklub, Holbæk Dykkerklub, Holbæk Fridykkerklub, Holbæk Handicap Idrætsforening, 

Holbæk Håndboldklub, Holbæk Kajak Klub, Holbæk Motions Svømmeklub, Holbæk Racketlonklub, 

Holbæk Roklub, Holbæk Sejlklub, Holbæk Squash Klub, Holbæk Svømmeklub, Holbæk Tennis & Pa-

del Klub, Holbæk Tri, Svømmeklubben Svinninge, Søspejderne i Holbæk, Atletikklubben Fremad Hol-

bæk, Holbæk Cykelsport, Holbæk Løbe- og Motionsklub, Holbæk Orienteringsklub, Petanque Hol-

bæk, AOF, LOF, Holbæk By Skole, DGI Midt- og Vestsjælland, Holbæk Sundhedscenter, Holbæk 

Sportsby, Sportsbyens Træningscenter og Holbæk Kommune. 
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