
BRUGERRÅDSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Mandag 3. juni 2019 kl. 19.00-21.20 

Holbæk Sportsby (lounge på 1. sal), Sports Allé 1, 4300 Holbæk 

 

  

 

 

Referat 
1. Velkomst og navnerunde 

a. Carsten Damgaard (Holbæk Sportsby) bød velkommen til mødet og indledte en nav-

nerunde blandt deltagerne (se deltagerliste nederst) 

 

2. Godkendelse af fordeling af foreningstider sæsonen 2019/2020 (indendørs) 

a. Jens Albagaard (Holbæk Kommune) gennemgik de udsendte forsendte forslag til for-

deling af sæsontider til den indendørs faciliteter (undtaget svømmecenteret) 

b. Justeringer blev foretaget og endelig fordeling af sæsontider 2019/2020 udsendes 

som bilag til dette referat 

c. Fordeling af sæsontider 2019/2020 på de udendørs faciliteter udsendes i uge 25 

d. Fordeling af sæsontider 2019/2020 for svømmecenteret udsendes i uge 25 

 

3. Status på indflytning fra 30.5.2019 v/ Carsten Damgaard og Anders Rosairus 

a. Basketball, bordtennis og badminton er allerede flyttet ind – og flere er på vej 

b. Svømmehallen er kommet godt i gang 

c. Foreningerne kan få nøglebrikker udleveret via Anders Rosairus, og der skal under-

skrives ved udlevering 

d. Infoskærme i sportsbyen skal bruges til ”wayfinding”, men er ikke tilsluttet endnu 

e. Deltagerne udtrykte ønske om oversigtskort, så nye gæster kan finde rundt i sports-

byen 

f. Når man oplever fejl og mangler i sportsbyen, skal de meldes ind af brugerne fortlø-

bende. Der bliver snarest muligt meddelt en procedure for dette 

 

4. Orientering om åbningsarrangement 21.6.2019 v/ Carsten Damgaard og Brian Ahlquist 

a. Der afholdes et officielt åbningsarrangment fredag 21.6.2019 med start kl. 15.00 – 

forventet afslutning kl. 20.00 

b. Motionsløb fra Holbæk By Skole til Holbæk Sportsby – åbent for alle 



 

KULTUR, FRITID OG 
BORGERSERVICE 
 

i. Opslag på Facebook (del gerne): https://www.face-

book.com/events/2366061353675326/ 

c. Der bliver ”snoreklip” kl. 18.00 i Multihallen 

d. Alle foreninger inviteres til at vise deres sportsgrene frem i løbet af dagen 

 

5. Status på implementering og oplæring af foreningsbrugere i Holbæk Sportsby’s bookingsy-

stem, Globus Data v/ Carsten Damgaard 

a. Alle foreninger bedes meddele til Carsten Damgaard, hvem der skal være deres kon-

taktperson ift. Globus Data 

b. Der gives en kort oplæring i bookingsystemet, der skal bruges til at afmelde trænings-

tider samt booke tider til kampe/stævner og lignende 

 

6. Orientering om reklamer i Holbæk Sportsby v/ Brian Ahlquist 

a. Foreningerne skal have deres sponsorer med i sportsbyen 

b. Infoskærmene kan anvendes til egne sponsorer i egne områder af sportsbyen, når 

man er til stede 

c. De udendørs foreninger skal aftale med Carsten Damgaard, hvordan sponsorer synlig-

gøres 

d. Mobile reklamer, der stilles frem og fjernes igen efter endt brug, kan bruges anvendes 

 

7. Information om cafédriften i Holbæk Sportsby v/ Peter R. Jensen 

a. Retningslinjerne for bruges af caféen i sportsbyen blev gennemgået 

 

8. Retningslinjer for udskiftning i Brugerrådet 

a. Fremadrettet har hver bruger én repræsentant i Brugerrådet 

b. Ændringer meddeles til Holbæk Kommune 

c. Holbæk Kommune undersøger muligheden for at indarbejde kontaktlisten i Fritidspor-

talen 

d. Peter R. Jensen (badminton) beholder sin plads i Forretningsudvalget frem til næste 

møde i Brugerrådet 

 

9. Præsentation af behandlere i Holbæk Sportsby 

a. Behandlerne præsenterede sig selv 

 

10. Eventuelt 

a. Jens Albagaard oplyste, at foreningerne – i lighed med gældende praksis – skal sørge 

for egen løsøreforsikring for deres eget udstyr 

b. Foreningsarmbånd købes af foreningerne til uddeling blandt egne medlemmer og der 

betales et depositum på 30 kr. pr. stk. 

c. Lyset på de indendørs baner har sensorer, så de slukker efter 15 minutters inaktivitet 

i. Der arbejdes på at etablere individuelt lys på de fire tennisbaner 

d. Retningslinjer for oprydning og rengøring udsendes af Holbæk Sportsby 

 

  

https://www.facebook.com/events/2366061353675326/
https://www.facebook.com/events/2366061353675326/


Deltagere 

Mødet i Brugerrådet havde deltagelse af repræsentanter fra følgende brugere: 

Indendørs foreninger: 

Badminton i dagtimerne 

Holbæk Badminton Klub 

Holbæk Basketball Klub 

Holbæk Bordtennisklub 

Holbæk Dykkerklub 

Holbæk Handicap Idrætsforening 

Holbæk Håndboldklub 

Holbæk Kajak Klub 

Holbæk Motions Svømmeklub 

Holbæk Racketlonklub 

Holbæk Roklub 

Holbæk Squash Klub 

Holbæk Svømme Klub 

Holbæk Tennis & Padel Klub 

Holbæk Tri 

IF Ryttergården 

Svømmeklubben Svinninge 

Udendørs foreninger: 

Atletikklubben Fremad Holbæk 

Holbæk Bold- & Idrætsforening 

Holbæk Cykelsport 

Holbæk Løbe- og Motionsklub 

Andre brugere: 

Holbæk By Skole 

DGI Midt- og Vestsjælland 

Sundhedscenteret 

Andre: 

Holbæk Sportsby 

Holbæk Kommune 

Forretningsudvalget i Holbæk Sportsby 

Behandlere i Holbæk Sportsby 


