
 

 

FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Onsdag 21. august 2019 kl. 15.00-16.30 

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

 

 

 

 

 

Deltagere: 

- Asger Madsen, formand 

- Peter R. Jensen, næstformand 

- Johnny Werther, sekretær 

- Steen Ulrik Hansen, DGI Midt- og Vestsjælland 

- Liselotte Bonde Jensen, Sundhedscenteret 

- Carsten Damgaard, Holbæk Sportsby 

- Brian W. Ahlquist, Holbæk Kommune 

- Jens Albagaard, Holbæk Kommune 

- Jacob Arneskov (Holbæk Svømmeklub, ny formand) 

Referat 
1. Velkomst 

2. Fordeling af foreningstider 2019/2020 (alle) 

a. Status på indhold i Globus Data (træningstider) 

i. Forespørgsler på booking fungerer for langt de fleste faciliteter nu (skal god-

kendes før de slår igennem i kalenderen) 

ii. Camilla fra receptionen kan være behjælpelig med vejledning 

iii. Der skal gives klar besked til foreningerne om afbooking af tider 

b. Procedure for booking af tider til kamp/stævne 

i. Disse tider skal altid tildeles lokalt 

c. Kamptider til andre foreninger – fx Stenhus Idrætsklub 

i. SIF har forespurgt på lysbane i september og finde vintertid på kunstgræsset. 

Ansøgningsproces sættes i gang i løbet af september 

ii. Stenhus tildeles kamptider hvis der er plads. Tider tildeles lokalt i sportsbyen 

3. Status på faciliteter (Carsten) 

a. Møde onsdag 4.9 med alle brugere og Kommunalbestyrelsen om generel status på alle 

faciliteter, sammenligning mellem kontrakt og realiseret, drøftelse af foreningers yder-

ligere ønsker ud over kontraktuelle aftaler 
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b. Atletikstadion er stadig under færdiggørelse, men er taget midlertidig i brug af sko-

lerne 

c. Fodboldstadion er blevet færdiggjort og har fået rykket indhegningen, så det opfylder 

kravene fra Divisionsforeningen 

d. Svømmehalsgulvet: Leverandøren har fremsendt en delvis plan for udbedring. Carsten 

regner med to-tre dages lukning, der koordineres med svømmeklubben 

e. Kunstgræsbanen: Mangler og fejl udbedres inden efterårsferien slutter 

4. Orientering om indflytning i Sundhedscenteret (Liselotte) 

a. Flytningen er i fuld gang og alt forventes på plads i denne uge 

b. Sundhedscenteret åbner mandag 26.8 

5. Prisliste for udlejning (Brian) 

a. Mulig regulering af timeprisen for Padel og Tennis 

i. En tennisbane koster nu 99 kr./time – undersøgt gennemsnitspris 100-115 kr. 

ii. En padelbane koster nu 99 kr./time – undersøgt gennemsnitspris ca. 165 kr. 

iii. Spørgsmålet fremlægges politisk i kommunen og kan evt. medføre en ændring 

iv. Forretningsudvalget anbefaler at fastholde de nuværende priser for at få flest 

mulige brugere i sportsbyen 

6. Status på kontorpladser til foreningernes faste personale (Asger) 

a. Der er indrettet et lille mødelokale med tre kontorpladser (to til svømmeklubben og én 

til fodbold) 

i. Asger mener ikke at kontorpladserne kan APV-godkendes. Tages op på fælles-

mødet 4.9 

ii. Johnny har foreslået, at foreningerne kunne have faste/flyver pladser i sports-

byens administration. Carsten mener ikke at der umiddelbart er plads til det 

pga. fortrolighed og udvidelsesmulighed. Afventer svar fra Lone Blok (Brian 

rykker) 

b. Print/kopi til foreninger? Brian forsøger at finde en fælles foreningsløsning 

7. Retningslinjer for klubzonerne (Carsten) 

a. Status på udarbejdelse af retningslinjer 

b. Udfordringer med hvordan der bliver gjort rent i klubzonerne, opbevaring af kaffe 

mm., opstilling af kaffemaskine, miniovn mm. 

i. Udstyr der står i klubzonerne skal man acceptere kan bruges af andre 

ii. Kaffe, kiks mm. skal der findes en løsning på opbevaring af 

iii. Rengøring er et fælles foreningsansvar, opdragelse løbende 

iv. Foreninger kan evt. indkøbe en opvaskemaskine i fællesskab 

v. Johnny: forslag om fællesindkøb, fordele ansvar mellem foreningerne, drøftes 

på næste møde i Brugerrådet. Forpligtende aftale mellem foreningerne (Jacob 

laver udkast til aftalegrundlag, Asger hjælper med praktikken) 
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8. Udsmykning med foreningernes pokaler m.m. (Carsten) 

a. Status på udarbejdelse af retningslinjer 

b. Alle foreninger skal involveres i processen, da der kan være meget forskellige behov 

c. Vigtigt med fælles retning, så det ikke bliver et kludetæppe 

d. Bente Kløvgaard fra Holbæk Sportsby vil arbejde med det og inddrage en indretnings-

arkitekt (på lang sigt). Forretningsudvalget siger god for denne model 

e. På kort sigt skal især foyeren indrettes/udsmykkes, så man kan se at man går ind i et 

idrætsmekka 

f. Yderligere ting til afklaring: pokaler, plakater, fotos, museum 

g. Wayfinding kommer der snart tilbud på 

9. Events i Holbæk Sportsby (Carsten) 

a. Orientering om foreningernes indtjeningsmuligheder ved eksterne events (Carsten) 

i. Sparekassen Sjælland har en event 4.9 med 1.900 spisende gæster. Forenin-

gerne kan tjene lidt penge ved at stille med frivillige. Der kommer ca. 150 fri-

villige nu, som får 70 kr./timen pr. frivillig – udbetales til foreningen 

ii. Der er en politisk sag på vej, hvor der kan gives muligheder til Holbæk 

Sportsby til at udleje ledig kapacitet og tegne sponsorater for at forbedre de 

økonomiske rammevilkår 

iii. Infoskærme (som Sparekassen Sjælland gerne vil sponsorere) kommer også 

hvis rammerne giver mulighed for det 

10. Fælles arrangement for alle brugere af Holbæk Sportsby i 2019 (alle) 

a. Fortsættelse af drøftelser fra seneste møde 

b. Intet nyt om dette arrangement 

11. Næste møde 

a. Torsdag 19.9 kl. 8.15-9.45 

b. Brugerrådet mødes onsdag 2.10 kl. 18-20. Carsten udsender invitation 

12. Eventuelt 

a. Johnny stopper som formand i Holbæk Svømmeklub og Jacob Arneskov tager over. 

Brugerrådet vælger/godkender næste gang at Jacob kan indtræde i Forretningsudval-

get indtil nyvalg kan finde sted 

b. Fejl og mangler: Registrering foretages af Holbæk Kommune på indberetning fra bru-

gere og Holbæk Sportsby 
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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 

 


