
 

 

FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Torsdag 19. september 2019 kl. 8.15-9.45 

Holbæk Sportsby, Mødelokale v/ Administrationen, Sports Allé 1, 4300 Holbæk 

 

 

 

 

 

Deltagere: 

- Asger Madsen, formand 

- Peter R. Jensen, næstformand 

- Jacob Arneskov, sekretær 

- Steen Ulrik Hansen, DGI Midt- og Vestsjælland 

- Liselotte Bonde Jensen, Sundhedscenteret (deltog under punkt 1-2) 

- Carsten Damgaard, Holbæk Sportsby 

Referat 
1. Velkomst 

 

2. Synergi mellem foreninger og Sundhedscenter (Liselotte) 

a. Liselotte redegjorde for sine tanker om samarbejde mellem Sundhedscenteret, for-

eninger og Holbæk Sportsby 

i. Hvordan kan Sundhedscenteret få adgang til faciliteterne i Holbæk Sportsby til 

genoptræning af borgere? 

ii. Hvordan kan der skabes en kobling mellem foreninger og Sundhedscenteret? 

b. Salene i Sundhedscenteret kan også komme i spil for Holbæk Sportsby og forenin-

gerne uden for normal åbningstid 

c. Liselotte og Carsten drøfter mulig aftale (forventningsafstemning) for samarbejde 

d. Liselotte og Carsten drøfter Sundhedscenteret adgang til svømmecenteret 

e. Asger og HB&I vil gerne samarbejde om genoptræning af fodboldspillere 

f. Ovenstående tages op på kommende ordinære møde i Brugerrådet til november 

 

3. Opfølgning på fællesmøde om Holbæk Sportsby 4.9.2019 (Asger, Carsten) 

a. Forretningsudvalget ser gerne, at Holbæk Kommune og Holbæk Sportsby er repræ-

senteret på kommende møder med foreningerne 

b. Enighed om at iværksætte en møderække for at løse de udfordringer, der er ”nemme 

og uden store omkostninger” 
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c. Det er vigtigt for Forretningsudvalget, at der kan sættes ”flueben” på næste møde 

mellem parterne 

d. Foreninger med behov for bilaterale møder nu og her: 

i. Holbæk Svømme Klub 

ii. Holbæk Bold- og Idrætsforening 

iii. Petanque Holbæk 

e. Carsten kontakter Kultur og fritid for at aftale datoer for disse møder 

 

4. Prisliste for udlejning (Brian) 

a. Punktet udskudt til næste møde 

 

5. Status på wayfinding og infoskærme i sportsbyen (Asger, Carsten) 

a. Asger oplyste, at der opsættes en infoskærm med information om HB&I’s kampe. Den 

opsættes på væggen ind mod Multihallen over for receptionen 

b. Carsten vender tilbage med opdateret information om den øvrige wayfinding og infor-

skærme 

 

6. Retningslinjer for klubzonerne (Carsten) 

a. Asger og Jacob udarbejder et oplæg på baggrund af drøftelserne på seneste møde i 

Forretningsudvalget 

b. Oplægget fremlægges på møde i Brugerrådet til november 

 

7. Udlejning af ledige baner (Carsten) 

a. Carsten taler med Kultur og fritid om de faciliteter, der er booket af foreninger, men 

stadig ikke bliver udnyttet 

 

8. Status på faciliteter (Carsten) 

a. Færdiggørelse af Atletikstadion drøftes og behandles i Styregruppen for Holbæk 

Sportsby 

b. Fodboldbanerne er i gang med at bliver topdresset, vertikalskåret og få fjernet sten 

c. Bule på den ene badmintonbane bliver udbedret i uge 38 

d. Kunstgræsbanerne bliver besigtiget af Morten C. Henriksen og Unisport – tilbagemel-

ding på næste møde 

 

9. Næste møde i Forretningsudvalget og Brugerrådet 

a. Jens udsender Doodle til planlægning af møderne 

 

10. Eventuelt 

a. Jacob spurgte til opvaskemaskiner i klubzonerne. Carsten undersøger om det er et 

krav til fonden 
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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 

 Jacob Arneskov (sekretær) 

Holbæk Svømmeklub 

 

jar@rosendahls.dk 23 26 72 68 

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 

 


