
 

FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

17. april 2018 kl. 17.00-18.45 

Holbæk Sportsby (mødelokale ”Skur”), Sports Allé 1, 4300 Holbæk 

 

  

 

 

 

Deltagere: 

▪ Peter R. Jensen, Forretningsudvalget (Holbæk Badminton Klub) 

▪ Asger Madsen, Forretningsudvalget (Holbæk Bold- & Idrætsforening) 

▪ Johnny Henriksen, Forretningsudvalget (Holbæk Svømme Klub) 

▪ Steen Ulrik Hansen, Forretningsudvalget (DGI Midt- og Vestsjælland) 

▪ Liselotte Bonde Jensen, Forretningsudvalget (Holbæk Sundhedscenter) 

▪ Carsten Damgaard, Holbæk Sportsby 

▪ Brian Ahlquist, Holbæk Kommune 

▪ Jens Albagaard, Holbæk Kommune 

Referat 
1. Velkomst v/ Carsten Damgaard 

 

2. Rollerne i Forretningsudvalget 

Drøftelse af udvalgets rolle: 

a. Overordnede roller: 

i. Ledelsen i Holbæk Sportsby administrerer bookingkalenderen, mens Brugerrå-

det fordeler tiderne på årligt fordelingsmøde i maj måned 

ii. Deltage i dialog om anvendelse af Holbæk Sportsby 

iii. Koordinere forskellige brugerinteresser 

iv. Udføre praktisk konfliktløsning mellem brugerne 

v. Være rådgivende organ for Holbæk Sportsby og Holbæk Kommune 

b. Prioriteringen af hal- og banetider er underlagt bestemmelserne i Administrations-

grundlaget for Kultur og Fritid 

i. Link: https://holbaek.dk/media/22538725/administrationsgrundlag-2018_fi-

nal.pdf 

c. De foreninger, der mister deres nuværende faciliteter, har førsteret til tiderne i Hol-

bæk Sportsby 

https://holbaek.dk/media/22538725/administrationsgrundlag-2018_final.pdf
https://holbaek.dk/media/22538725/administrationsgrundlag-2018_final.pdf


 

 

KULTUR, FRITID OG 
BORGERSERVICE 
 

Drøftelse af de enkelte medlemmers rolle: 

a. Som medlem af Forretningsudvalget sidder man både som repræsentant fra en for-

ening og fra en brugertype (indendørs, udendørs, frit valgt), men man sidder der også 

med særinteresser og -kompetencer 

b. Forretningsudvalget vil gerne have en rolle ift. Holbæk Sportsbys bestyrelse, der giver 

dem mulighed for at kunne forholde sig aktivt til bestyrelsens ønsker og dispositioner 

a. Carsten Damgaard oplyste, at foreningerne/brugerne får 1-2 pladser i sports-

byens bestyrelse 

c. Forretningsudvalget vil gerne være tæt på spørgsmål om aflysning af brugernes 

booking, når Holbæk Sportsby skal afholde events 

d. Forretningsudvalget ser stort potentiale for at tiltrække store events både pga. sports-

byens faciliteter og brugernetværkets omfang 

e. Steen Ulrik Hansen ser det som DGI’s rolle at bringe viden ind i Forretningsudvalget 

om generelle idræts- og motionstendenser 

f. Forretningsudvalget skal medvirke til at italesætte, at Holbæk Sportsby er for alle – 

og ikke kun for en lille udvalgt skare 

g. Forretningsudvalget vil gerne arbejde proaktivt for at foregribe potentielle konflikter 

mellem brugerne og fonden 

Drøftelse af formandens rolle: 

a. Formandens primære rolle bliver at være talerør for Forretningsudvalget 

b. Skabe synlighed for Forretningsudvalget, Brugerrådet og sportsbyen 

c. Hyppig kontakt til ledelsen i Holbæk Sportsby 

 

3. Konstituering 

Brian Ahlquist tilbød, at Holbæk Kommune yder bistand til sekretærbistand til Forretningsudval-

get det første halve år (med mulighed for forlængelse med et halvt år). 

a. Valg af formand: Asger Madsen 

b. Valg af næstformand: Peter R. Jensen 

c. Valg sekretær: Johnny Henriksen 

 

4. Gennemgang af årshjul 

Årshjulet er et udtryk for et generelt årshjul. Det første år er der behov for tilretninger, så det 

passer med den aktuelle opgaveløsning. 

5. Planlægning af første møde i Brugerrådet 

Kultur- og Fritidssekretariatet udsender ca. 1. maj 2018 besked til alle foreninger om, at der nu 

skal søges om hal- og banetider for 2. halvår af den kommende sæson – fra 1. januar 2019 til 

30. juni 2019. 
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Ansøgningerne skal dække både Holbæk Sportsby og de resterende faciliteter i Holbæk by. 

Ansøgningsfristen fastlægges til primo eller medio juni alt afhængig af, hvor hurtigt meddelelsen 

kommer ud til foreningerne. 

Carsten Damgaard sender en fuldstændig oversigt over de faciliteter, der skal kunne bookes i 

Holbæk Sportsby, til Kultur- og Fritidssekretariatet hurtigst muligt. 

Ansøgninger relateret til Holbæk Sportsby, modtaget af Kultur- og Fritidssekretariatet, sendes til 

Forretningsudvalget, der kan behandle det på mødet mandag 18. juni 2018 kl. 8.00. 

Brugerrådet indkaldes til fordelingsmøde tirsdag 21. august 2018, kl. 19, hvor de ledige hal- og 

banetider fordeles efter forslag fra Forretningsudvalget. 

6. Planlægning af næste møde i Forretningsudvalget 

Næste møde i Forretningsudvalget afholdes mandag 18. juni 2018 kl. 8 i Holbæk Sportsby, mø-

delokale ”Skur”. 

Punkter til dagsordenen (ikke udtømmende): 

a. Retningslinjer for sponsor og sponsorater i Holbæk Sportsby 

b. Valg af bookingsystem for Holbæk Sportsby 

c. Status på faciliteter (lokaler, depoter, flytning m.m.) 

d. Planlægning af fordelingsmøde tirsdag 21. august 2018 kl. 19 

 

7. Eventuelt 

Intet at bemærke. 

 

17.4.2018, Jens Albagaard

 


