
 

 

FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Mandag 18. juni 2018 kl. 8.00-9.30 

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 

▪ Jens Albagaard, Holbæk Kommune 

Referat 
1. Velkomst v/ Carsten Damgaard 

 

2. Retningslinjer for sponsorer og sponsorater i Holbæk Sportsby 

a. Retningslinjerne for sponsorer og sponsorater i Holbæk Sportsby fremsendes til For-

retningsudvalget inden sommerferien 

b. Carsten Damgaard orienterede om de infoskærme, der bliver opsat rundt omkring i 

sportsbyen, inkl. på facaden ved indgangen 

i. Foreningerne får adgang til infoskærme, så der fx kan vises egne sponsorer 

ved egne arrangementer 

ii. Der bliver ingen brancheeksklusivitet 

 

3. Valg af bookingsystem for Holbæk Sportsby 

a. Carsten Damgaard orienterede om dialogen med Vejen Idrætscenter om anvendelsen 

af Globus Data 

b. Der inviteres til infomøde med foreningerne i august måned, hvor Globus Data kan 

præsenteres 

i. Kan afholdes i forlængelse af møde i Brugerrådet 21.8.2018 

c. Jens Albagaard orienterede om, at Holbæk Kommune i løbet af det kommende år også 

får et nyt bookingsystem 



 

 

KULTUR, FRITID OG 
BORGERSERVICE 
 

i. Dette bookingsystem vil være gældende for alle idrætsfaciliteter i kommunen, 

og vil derfor være et supplement til Globus Data 

 

4. Status på faciliteter 

a. Sundhedscenteret får flere behandlingsrum i stueplan (anneks på 300 kvm.) 

i. Betyder sandsynligvis en lille forsinkelse på denne udvidelse 

ii. Sundhedscenteret lokaler skal også kunne bookes af foreningerne når de er le-

dige – lige som Sundhedscenteret skal kunne booke andre lokaler i sportsbyen 

b. Forslag om tur rundt om se lokaleinddeling og depotrum efter sommerferien sammen 

med repræsentanter fra foreningerne 

i. Carsten Damgaard finder en egnet dato 

c. Orientering om fitness-/træningscenter 

i. Med stor sandsynlighed bliver det Morten C. Henriksen, der etablerer et center, 

mens det bliver Holbæk Sportsby, der står for driften 

ii. Forretningsudvalget har behov for, at der drøftes og indgås en aftale om for-

eningernes brug af centeret 

d. Byggeretter 

i. Der er nu underskrevet en byggeret, der giver et Sportel på langsiden af sta-

dion modsat siddepladserne 

ii. Der er også underskrevet en byggeret, der giver mulighed for private behand-

lere på stadions kortside ud mod parkeringspladserne 

e. Carsten Damgaard orienterede om, at man skulle forvente at containerne i landskabet 

ville blive afleveret ”rå” forstået på den måde, at det er foreningerne, der selv skal 

indrette dem 

f. Asger Madsen forespurgte om vandposter ude i anlægget – ved de baner, der er 

længst væk fra Sportsbyen 

g. Asger Madsen forespurgte om strøm ude ved containerne, så der dels er lys i contai-

nerne samt at der skal bruges strøm til boldpumperne. Den endelige placering af con-

tainerne sker efter aftale med foreningerne. 

 

5. Planlægning af fordelingsmøde i Brugerrådet 21.8.2018 

a. Gennemgang af modtagne ansøgninger, hvor der stadig er en del foreninger, der 

mangler at ansøge 

b. Kultur- og Fritidssekretariatet rykker de manglende foreninger 

c. Det er besluttet (i forlængelse af seneste møde i Forretningsudvalget, at første år i 

Holbæk Sportsby bliver primært for de ”hjemløse” foreninger, så disse får mulighed 

for at komme godt på plads og finde deres rette aktivitetsniveau 

d. Dobbeltbookinger og overlappende bookinger 

i. Holbæk Basketball Klub har søgt tider i både Bjergmarkshallen, Multihal 1 og 

Multihal 2 

ii. Jens Albagaard tager en snak med foreningen om et reelt, tilpasset ansøgning 

 

 

 

 

 



 

 

KULTUR, FRITID OG 
BORGERSERVICE 
 

e. Træningstider ctr. kamp-/stævnetider 

i. Træningstider i hverdagene ansøges af foreninger via kommunalt bookingsy-

stem 

ii. Kamp-/stævnetider (primært i weekenden) ansøges af foreninger direkte til 

Brugerrådet i Holbæk Sportsby 

 

6. Åbning af Holbæk Sportsby 

a. Drøftelse af dato og program 

b. Fondsbestyrelsen sætter rammerne og foreningerne byder ind 

i. Oplæg fra fondsbestyrelsen efter sommerferien 

ii. Et stort, samlet, åbent arrangement, hvor ”snoren klippes” 

iii. Foreningsbaserede åbningsarrangementer spredt ud over det første halve år 

 

7. Planlægning af næste møde i Forretningsudvalget 

a. Tirsdag 7.8.2018 kl. 16.00-17.30 i Holbæk Sportsby 

b. Dagsordenspunkter: Forberede møde i Brugerrådet 

 

8. Eventuelt 

a. Intet at bemærke 

 

18.6.2018, Jens Albagaard

 


