
 

 

FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Onsdag 21. november 2018 kl. 8.00-10.00 

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

 

 

 

 

Deltagere: 

- Asger Madsen, formand 

- Johnny Werther, kasserer 

- Liselotte Bonde, Holbæk Sundhedscenter 

- Steen Ulrik Hansen, DGI 

- Carsten Damgaard, Holbæk Sportsby 

- Brian Ahlquist, Holbæk Kommune 

Referat 
1. Velkomst 

2. Fordeling af træningstider 

a. Opdatering på fordeling af træningstider  

b. Særskilt fokus på Badmintonhallen og overlappet mellem Badminton Europe og Hol-

bæk By Skole 

i. Den nuværende fordeling fastholdes, så der findes løsninger på fordelingen 

mellem skolen og Badminton Europe 

c. Jens udsender den endelige fordeling til alle brugere 

3. Globus Data 

a. Status v/ Carsten Damgaard 

b. Uddannelse af superbrugere er i gang 

c. Introduktion for foreningerne og Sundhedscenteret sker omkring jul 

d. Booking af kunstgræsbanerne, afklaring af belastning fra amerikansk fodbold 

i. Der kan ikke spilles amerikansk fodbold på kunstgræsbanerne. Der er pt, ikke 

fundet anden løsning 

4. Status på dialoger med foreninger om forsinkelsen af Holbæk Sportsby 

a. Der blev afholdt et informationsmøde 1.11.2018, hvor forsinkelsen blev drøftet 

b. Foreningerne ønsker en fortløbende orientering om ibrugtagelsesdato frem til 

22.2.2019 

c. Det blev aftalt, at der hver 14. dag efter "byggemøderne" skal udsendes en status til 

medlemmerne af Brugerrådet. Altså holder åbningsdagen 22. februar, så informeres 

foreningerne bare om, at det kører planmæssigt ift. ibrugtagningsdatoen 



 

 

KULTUR, FRITID OG 
BORGERSERVICE 
 

5. Booking af omklædningsrum 

a. Fortsættelse af drøftelse fra seneste møde 

i. Dagligdag: ingen booking 

ii. Kamp og stævner: bookes af hjemme- og udehold 

b. Der er en særlig fokus på alle omklædningsrum og anvendelse af disse, der må løses 

fortløbende (herunder pædofili og svømmehal) – svømmeklubben og sportsbyen ar-

bejder videre med problematikken 

6. Planlægning af foreningsbesøg i Holbæk Sportsby 

a. Carsten udsender snarest en oversigt over datoer for foreningsbesøgene 

b. Repræsentanter fra Forretningsudvalget deltager i besøgene 

7. Lejepriser (bilag) 

a. Prisliste godkendt som fremlagt 

b. Er fonden i stand til at frembringe priseksempler, der er billigere på sammenlignelige 

faciliteter, har kommunen tilkendegivet, at den vil være indstillet på at justere prisni-

veau hertil 

8. Eventuelt 

a. Belægning på kunstgræsbanen: Carsten skal undersøge om belægning er den, der er 

aftalt med Holbæk B&I 

b. Sammensætningen af bestyrelsen i Fonden Holbæk Sportsby ændres (og offentliggø-

res) primo december, da man overgår til driftsfase 

 

21.11.2018, Jens Albagaard

 


