
 

 

FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Tirsdag 23. oktober 2018 kl. 14.30-16.00 

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

 

 

 

 

Deltagere 

- Asger Madsen, formand 

- Peter R. Jensen, næstformand 

- Johnny Werther, kasserer 

- Liselotte Bonde, Holbæk Sundhedscenter 

- Steen Ulrik Hansen, DGI 

- Carsten Damgaard, Holbæk Sportsby 

- Brian Ahlquist, Holbæk Kommune 

- Jens Albagaard, Holbæk Kommune 

- Ronnie Stokholm, gæst under punkt 2, Sportsbyens Træningscenter 

- Kristian Larsen, gæst under punkt 2, Sportsbyens Træningscenter 

 

Referat 
1. Velkomst 

a. Brian Ahlquist kunne meddele, at færdiggørelsen af Holbæk Sportsby ikke kan nås til 

31.12.2018. I næste uge afholdes der et informationsmøde for Brugerrådet, hvor der 

mere præcis kan siges noget om forsinkelsen. 

2. Sportsbyens Træningscenter 

a. Præsentation v/ Ronnie Stokholm, leder af træningscenteret 

i. Tekniske installationer er i gang 

ii. Loft og gulv færdiggøres snart 

iii. Når gulvet er på plads, kan maskinerne begynde at blive installeret 

iv. De første medlemskaber pr. 1.1.2019 er allerede solgt 

v. Træningscenteret bliver for alle, både nybegyndere og erfarne 

vi. Informationsmøde for Brugerrådet og andre relevante klubpersoner er i støbe-

skeen, hvor konceptet for træningscenteret forklares og forskellige scenarier 

drøftes 

vii. Medlemskab kommer til at koste 249 kr. pr. måned, men en billigere pris for 

foreningsmedlemmer er under planlægning 

viii. Al ikke-konkurrerende foreningsaktivitet er helt acceptabel (ingen maskiner) 



 

 

KULTUR, FRITID OG 
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ix. Det er vigtigt tydeligt at få kommunikeret, at træningscenteret er en kommer-

ciel enhed i modsætning til resten af Holbæk Sportsby 

3. Fordeling af træningstider 

a. Vandtider 

i. Alle tider fordelt endeligt 

b. Badmintonhallen 

i. Badminton i dagtimerne tilbydes tirsdag kl. 12-14 eller onsdag kl. 14-16 

1. Jens Albagaard meddeler dem dette 

ii. Holbæk By Skole har tre forløb med badminton for mellemtrin og udskoling, 

hvor vi skal drøfte alternativer for Badminton Europe – skolen kan dog godt 

rykke deres forløb til andre ugenumre 

1. Uge 2-3 torsdag kl. 8-14 

2. Uge 4-6 onsdag og torsdag kl. 8-14 

3. Uge 17-18 onsdag kl. 8-14 

iii. Carsten Damgaard indleder en dialog med Badminton Europe for at forsøge at 

lande en aftale inden for ovennævnte rammer 

4. Globus Data 

a. Status v/ Carsten Damgaard 

i. Vandtiderne bliver tastet i systemet snarest 

ii. 1.11.2018 uddannes superbrugere i Holbæk Sportsbys administration 

b. Booking af udendørs træningstider 

i. Kunstgræsbanerne: Booking afventer afklaring på belastningen fra amerikansk 

fodbold 

5. Retningslinjer for booking og aflysning 

a. Oplæg v/ Carsten Damgaard og Jens Albagaard 

b. Følgende prioritering blev godkendt af Forretningsudvalget: 

i. Kampe og stævner 

ii. Ledige tider kan bookes frit 

iii. Er tiden ikke ledig indledes der dialog med foreningen, der har tiden – alterna-

tivt afslag til ansøger 

6. Booking af omklædningsrum 

a. Drøftelse af retningslinjer 

b. Dagligdag: Man tager de ledige omklædningsrum efter behov 

c. Kamp og stævner: Omklædningsrum bookes til hjemme- og udehold (bookes til om-

klædning hhv. før og efter kamp) 

d. Tages op igen på næste møde for yderligere konkretisering 

7. Planlægning af foreningsbesøg i Holbæk Sportsby 

a. Afventer skillevægge i fælles zoner, der opsættes om ca. én måned 

b. Afventer depotrum 

c. Forventer at gå i gang med besøgene ultimo november 

d. De meldes ud på foreningsmøde i næste uge 
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8. Lejepriser 

a. Fremlæggelse af notat og prisliste v/ Brian Ahlquist 

b. Gennemgang af forslag til prisliste for samtlige faciliteter 

c. Godkendes endeligt på næste møde 

d. Fonden Holbæk Sportsby har mulighed for at komme med andre input 

9. Atletikstadion 

a. Status på etableringen 

i. Kulden gør det ikke muligt at anlægge løbebanerne før der er 12-13 grader og 

vindstille 

b. Drøftelse af prioritering mellem træning og kamp/stævne 

Enighed om at dialog skal håndtere dette 

10. Bordtennissalen 

a. Drøftelse af adgang til frie borde fra hhv. tennisklubben og kommunen 

i. Forretningsudvalget bakker dette op 

11. Eventuelt 

a. Onsdag 21.11 kl. 8.00-10.00 

 

23.10.2018, Jens Albagaard

 


