
 

 

FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Onsdag 10. april 2019 kl. 8.00-9.30 

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

 

 

 

 

 

Deltagere: 

- Asger Madsen, formand 

- Peter R. Jensen, næstformand 

- Johnny Werther, sekretær 

- Steen Ulrik Hansen, DGI Midt- og Vestsjælland 

- Carsten Damgaard, Holbæk Sportsby 

- Brian Ahlquist, Holbæk Kommune 

- Jens Albagaard, Holbæk Kommune 

Referat 
1. Velkomst 

2. Status på ibrugtagning af Holbæk Sportsby 

a. Ibrugtagning 

i. Kommunens eksterne konsulent, Cowi, har løbende vurderet på byggeriets 

fremskridt. Seneste melding er, som meddelt af kommunen, at ibrugtagningen 

er udskudt på ubestemt tid 

ii. Kultur og fritid tager fat i de foreninger, der skal forblive i de eksisterende faci-

liteter, for at aftale praktik 

b. Indvielse 

i. Afventer fastsættelse af dato for ibrugtagning 

3. Fordeling af tider 2019/2020 

a. Svømmecenteret 

i. Dialog pågår mellem Holbæk Sportsby, Holbæk Svømme Klub og Holbæk Kom-

mune om fordeling af vandtider og løbende aktiviteter, så der både er gode ti-

der til foreningerne og offentlig åbningstid 

b. Indendørs 

i. Der er stadig ca. 1/3 af brugerne, der mangler at søge sæsontider – rykkerpro-

cedure er i gang og fristen er udsat til 15.4.2019 

ii. Ansøgninger foregår via Fritidsportalen og der forventes at kunne meldes en 

fordeling ud medio maj 



 

 

KULTUR, FRITID OG 
BORGERSERVICE 
 

c. Udendørs 

i. Der åbnes snarest for ansøgning af sæsontider på de udendørs anlæg 

ii. Ansøgningsfrist 5.5.2019 – fordeling udmeldes 1.6.2019 – fordeling træder i 

kraft 1.7.2019 

4. Udlejning af overskudskapacitet 

a. Carsten Damgaard meddelte, at der er ekstra efterspørgsel på padel- og squashbaner 

b. Hertil meddelte Brian Ahlquist, at der vil blive sikret mulighed for booking af padel-, 

squash- og tennisbaner via Holbæk Sportsby for privatpersoner, men at reservation af 

disse tider skal ske med udgangspunktet i – og under hensyntagen til – hvornår der er 

uudnyttet overskudskapacitet 

5. Flytning til Holbæk Sportsby 

a. Logistik 

i. En del foreninger er allerede i gang med at aftale praktik med driftschef Anders 

Rosairus 

ii. Johnny Werther vurderer at der kommer ca. 12 fastansatte fra foreningerne til 

Holbæk Sportsby, men der er pt. ikke faste pladser til dem i fællesområdet. 

Foreningerne er ikke tilfredse med den løsning og vil i fællesskab forsøge at 

finde en løsning 

6. Planlægning af møde i Brugerrådet 

i. Dato og sted: tirsdag 21.5.2019 kl. 19-21 – om muligt i Holbæk Sportsby (el-

lers et andet sted central i Holbæk by) 

ii. Indhold: Fordeling af sæsontider – resten fastsættes på næste FU-møde 

7. Events i Holbæk Sportsby 

a. Orientering om workshop 28.5.2019 

i. En arbejdsgruppe med deltagelse af forskellige kulturaktører har udarbejdet 

idé og koncept til workshop om fremtidige events i Holbæk Sportsby 

ii. Relevante brugere og aktører inviteres til workshop, hvor der skal idéudvikles 

yderligere 

8. Næste møde 

a. Torsdag 9.5.2019 kl. 7-9 i Holbæk Sportsby 

b. Emner: fordeling vandtider, mere følger 

9. Eventuelt 

a. Intet at bemærke 

 

11.4.2019, Jens Albagaard 
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Sammensætning af Forretningsudvalget 
Repræsentant fra de udendørs idrætsforeninger 

 Asger Madsen (formand) 

Holbæk Bold- og Idrætsforening 

 

am@hbi.dk 20 83 23 45 

Repræsentant fra de indendørs idrætsforeninger 

 Peter R. Jensen (næstformand) 

Holbæk Badminton Klub 

 

peterrj@live.dk 21 45 18 30 

Repræsentant frit valgt 

 Johnny Werther (sekretær) 

Holbæk Svømmeklub 

 

formand@swimhsk.dk 30 37 85 19 

Repræsentant fra sundhedscenteret 

 Liselotte Bonde Jensen 

Holbæk Sundhedscenter 

 

libj@holb.dk 72 36 47 51 

Repræsentant fra interesseorganisationerne 

 Steen Ulrik Hansen 

DGI Midt- og Vestsjælland 

 

steen.ulrik.hansen@dgi.dk 23 35 39 56 

 


