
 

 

FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Fredag 24. maj 2019 kl. 8.00-9.30 

Holbæk Sportsby (lounge 1. sal), 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 

- Jens Albagaard, Holbæk Kommune 

Referat 
1. Velkomst 

2. Status på ibrugtagning af Holbæk Sportsby 

a. Foreningernes indflytning pr. 30.5.2019 

i. Al praktik aftales med driftschef Anders Rosairus 

ii. Carsten Damgaard og Jens Albagaard samler informationer fra foreningerne 

om deres behov for træningstider i juni og juli måned og udveksler disse, så 

der kan lægges en plan for foreningstider hen over sommeren 

b. Åbningsarrangement 21.6.2019 

i. Tidsrummet bliver ca. kl. 15-21 

ii. Alle foreninger inviteres til at fremvise deres aktiviteter på dagen 

iii. Program er under udarbejdelse og udsendes snarest 

3. Fordeling af foreningstider 2019/2020 (orientering) 

a. Orientering om tidfordeling mellem foreningstider og offentlige tider i svømmecenteret 

i. Der foregår en dialog mellem kommune, sportsby og svømmeklub, der skal 

munde ud i en principiel fordeling af vandtider mellem foreningstider og offent-

lig åbningstid. Først herefter kan foreningerne ansøge om sæsontider 

2019/2020 

b. Indendørs, fremlæggelse af fordelingsforslag 

i. Jens Albagaard fremlagde fordelingsforslaget 
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ii. Der blev udtrykt bekymring for den massive reservation af tider til timeudlej-

ning i Badmintonhallen, Tennishallen og Squashbanerne. Dette drøftes i dialog 

mellem kommune og sportsby 

iii. Når dialogen er foretaget, bliver fordelingsforslaget tilrettet og rundsendes til 

Forretningsudvalget før det sendes ud til Brugerrådet 

iv. Forretningsudvalget udtrykte samtidig, at de ikke nødvendigvis kunne bakke 

op om forslaget, såfremt der er afsat så meget tid til timeudlejning 

c. Udendørs, status på ansøgninger 

i. Der mangler fortsat ansøgninger fra nogle af de indbudte foreninger, hvorfor 

ansøgningsfristen er udsat til søndag 26.5.2019 

ii. Om muligt vil der blive lavet et fordelingsforslag til fremlæggelse og godken-

delse på mødet i Brugerrådet 3.6.2019. Forinden vil det dog blive sendt til For-

retningsudvalget 

4. Planlægning af møde i Brugerrådet 

a. Orientering om nye brugere og deres plads i Brugerrådet efter tildeling af tider: 

i. Holbæk Senior Motion 

ii. Sportsbyens Padel Klub 

b. Dato og sted: 3.6.2019 kl. 19-21 i Holbæk Sportsby (lounge 1. sal) 

c. Dagsorden: 

i. Godkendelse af fordeling af foreningstider 2019/2020 (indendørs/udendørs) 

1. Tiderne udmeldes til foreningerne dagen efter mødet i Brugerrådet 

(4.6.2019) 

ii. Status på indflytning fra 30.5.2019, logistik m.m. v/ Carsten Damgaard og An-

ders Rosairus 

iii. Orientering om åbningsarrangement 21.6.2019 v/ Carsten Damgaard og Brian 

Ahlquist 

iv. Status på implementering af og oplæring af foreningsbrugere i Holbæk 

Sportsby’s interne bookingsystem, Globus Data v/ Carsten Damgaard/Peter 

Burchardt (???) 

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

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

vii. Retningslinjer for udskiftning i Brugerrådet 

viii. Præsentation af behandlere i Holbæk Sportsby 

d. Brugerrådet er blevet informeret om mødet pr. mail torsdag 16.5.2019. I løbet af uge 

22 udsender Jens Albagaard endelig dagsorden og bilag 

5. Næste møde 

a. Tirsdag 25.6.2019 kl. 7.30-9.00 i lounge på 1. sal i Holbæk Sportsby 
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6. Eventuelt 

a. Drøftelse af arbejdspladser til foreningerne. Dialog foregår mellem de berørte forenin-

ger og kommunen 

b. Enighed om at foreningerne går sammen om fælles løsning til kopi og print i Holbæk 

Sportsby 

c. Foreningerne skal selv afregne afgifter til Kode for afspilning af musik til egne, offent-

lige arrangementer. Holbæk Sportsby afregner for offentlige fællesarrangementer 

d. Nordvestnyt vil gerne tale med de foreninger der flytter først ind i Holbæk Sportsby. 

Holbæk Svømme Klub deltager i interview 

 

24.5.2019, Jens Albagaard 

 

 

 

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 

 


