
 

 

BRUGERRÅDSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Tirsdag 21. august 2018 kl. 19.00-20.30 

Holbæk Kommune, Kantinen, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk 

 

  

 

 

 

Referat 
1. Velkomst 

a. Jens Albagaard fra Holbæk Kommune, Kultur og fritid, bød velkommen til mødet 

b. Kort præsentationsrunde af deltagerne 

2. Gennemgang af gældende principper for tildeling af træningstider 

a. Asger Madsen, formand for Forretningsudvalget, forklarede principperne for tildeling 

af træningstider 

i. Hjemløse foreninger (dem der mister deres nuværende faciliteter, når Holbæk 

Sportsby åbner) tildeles først tider 

ii. Herefter tildeles der tider til andre foreninger 

iii. Der tildeles træningstider i hverdagene (weekender er primært til kampe og 

stævner) 

iv. Foreninger har ret til mindst lige så mange timer i Holbæk Sportsby, som de 

hidtil har haft 

b. Det første år i Holbæk Sportsby får de hjemløse foreninger mulighed for at finde sig til 

rette, før der gives adgang til nye foreninger 

c. Der kan blive mulighed for at visse af faciliteterne kan fyldes hurtigere ud, hvis der er 

ledig kapacitet, hvor det giver mening for foreningerne at byde andre inden for 

d. Jens Albagaard gennemgik Administrationsgrundlaget for Kultur og fritid, hvor de for-

skellige brugertyper er prioriteret – dette er gældende for alle idrætsfaciliteter i Hol-

bæk Kommune: https://holbaek.dk/media/22538725/administrationsgrundlag-

2018_final.pdf   

3. Fordeling af træningstider i perioden 1.1.2019-30.6.2019 

a. Fordeling af tider i svømmecenteret foregår med ”vand-foreningerne” på fordelings-

møde 28.8.2018 

b. Fordeling af tider til Holbæk By Skole foregår senere 

c. Endelig fordeling af de indendørs faciliteter ligger klar senest 1.10.2018 

https://holbaek.dk/media/22538725/administrationsgrundlag-2018_final.pdf
https://holbaek.dk/media/22538725/administrationsgrundlag-2018_final.pdf
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d. Fordeling af de udendørs faciliteter foregår senere 

e. Forslag til fordeling af træningstider blev gennemgået og ændringer blev drøftet/im-

plementeret 

i. Nyt forslag til fordeling vedhæftet dette referat 

4. Drøftelse af retningslinjer for fordeling af kamp- og stævnetider i weekenden 

a. Forretningsudvalget foretager – i samarbejde med Holbæk Sportsby – fordeling af 

disse tider (assisteret af Holbæk Kommune det første år) 

b. Forretningsudvalget fastsætter retningslinjer for booking 

c. Bookingsystemet Globus Data anvendes til booking 

5. Aflysninger 

a. Forretningsudvalget fastsætter – i samarbejde med Holbæk Sportsby – retningslinjer 

for aflysninger 

b. Det er vigtigt, at alle foreninger husker at aflyse deres booking, så snart de ved, de 

ikke skal bruges – det betyder ikke, at man som forening mister retten til sin booking, 

men giver andre mulighed for løbende at kunne anvende ledig kapacitet 

6. Retningslinjer for reklamer og sponsorer 

a. Carsten Damgaard, direktør i Holbæk Sportsby, orienterede om, at retningslinjerne er 

på trapperne 

b. Der bliver ikke nogen forringelser i foreningernes mulighed for at tegne sponsorater 

c. Det vil ikke være muligt at sætte reklameskilte op i Holbæk Sportsby (fodboldstadion 

og andre udendørs faciliteter efter nærmere aftale dog undtaget) 

d. Der bliver installeret elektroniske informationsskærme i hele Holbæk Sportsby, der 

bl.a. kan bruges til reklamer og sponsorer 

7. Yderligere spørgsmål 

a. Foreningerne bliver inviteret til Holbæk Sportsby i løbet af efteråret for at se indret-

ningen af de forskellige faciliteter samt se indretningen af depotrum 

b. Sundhedscenteret er meget interesseret i samarbejde med foreningerne om trænings-

tilbud til deres brugere 

c. Foreningerne er selv ansvarlige for at flytte deres eget udstyr til Holbæk Sportsby 

d. Booking af mødelokaler og klubzone vil foregår via Globus Data – Holbæk Sportsby 

melder ud når der åbnes for dette 

e. Forplejning kan købes i caféen, men der vil være mulighed for medbragt hjemmebag 

efter aftale med caféen/Holbæk Sportsby 

f. Der etableres en ny buslinje, der kommer forbi Holbæk Sportsby to gange i timen i 

tidsrummet kl. 8-20 (anslået) 

8. Eventuelt 

 

7.9.2018, Jens Albagaard 

 


