
 

 

FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Tirsdag 25. juni 2019 kl. 7.30-8.40 

Holbæk Sportsby, Skoleværelset, Sports Allé 1, 4300 Holbæk 

 

 

 

 

 

Deltagere: 

- Asger Madsen, formand 

- Peter R. Jensen, næstformand 

- Johnny Werther, sekretær (pr. telefon) 

- Steen Ulrik Hansen, DGI Midt- og Vestsjælland 

- Liselotte Bonde Jensen, Sundhedscenteret 

- Carsten Damgaard, Holbæk Sportsby 

- Brian W. Ahlquist, Holbæk Kommune 

- Jens Albagaard, Holbæk Kommune 

Dagsorden 
1. Velkomst 

2. Fordeling af foreningstider 2019/2020 (orientering) 

a. Status på fordeling af tider til sæsonen 2019/2020 

i. Indendørs (tørsport) endelig fordelt og meddelt brugerne 

ii. Svømmecenter, møde 25.6 om fordeling af varmtvandsbassin, aftenskolerne 

og svømmeklubben deltager 

iii. Udendørs, mangler stadig ansøgninger fra enkelte foreninger, der er blevet 

rykket 

b. De gamle faciliteter lukkes pr. 1.7, så alle foreninger skal fra denne dato skal starte i 

Holbæk Sportsby 

3. Nye brugere i Holbæk Sportsby 

a. Sportsbyens Padel Klub 

b. Holbæk Senior Motion 

c. Fægteklubben Fleche 

4. Status på foreninger og faciliteter 

a. Holbæk Tennis & Padel Klub 

i. Der blev holdt møde 18.6, hvor der ikke fremkom konkrete mangler, der for-

hindrer at tage det udendørs anlæg i brug pr. 1.7 

b. Svømmecenteret 



 

 

KULTUR, FRITID OG 
BORGERSERVICE 
 

i. Svømmehallen var lukket en weekend pga. problemer med gulvet, hvor det 

blev repareret. Problemet er dog opstået igen, så der er lagt skridsikre bade-

måtter ud som midlertidig løsning. Leverandøren kommer med en handlings-

plan for endelig udbedring 

ii. Den gamle svømmehal står stadig stand by om nødvendigt 

c. Atletikstadion 

i. Status fremlægges på styregruppemøde senere i dag 

ii. Styregruppen oplyser, at der kan forventes ibrugtagning af atletikstadion i lø-

bet af august måned 

d. Kontorpladser til fast personale 

i. Der er støj (tiltagende) i klubzonen, hvor flyverpladserne står 

ii. Der er udfordringer med GDPR-reglerne, hvis man sidder med medlemmernes 

personfølsomme oplysninger i de åbne rum 

iii. Der er behov for fem faste arbejdspladser 

1. Udfordringerne drøftes på møde i styregruppen 25.6 og en tilbagemel-

ding gives derefter 

iv. Der afholdes dialogmøder hver onsdag morgen mellem personalet i Holbæk 

Sportsby og foreningernes faste personale om det praktiske 

e. Aflåste skabe i klubzone (køkken) 

i. Det opleves, at tingene forsvinder fra skabene i køkkenerne i klubzonerne 

ii. Holbæk Sportsby og de udvalgte/relevante foreninger drøfter muligheden for 

aflåsning af nogle af skabene 

f. Retningslinjer for klubzonerne 

i. Holbæk Sportsby sætter straks skilte op i køkkener/klubzoner med ordensreg-

ler. Disse sendes rundt pr. mail til Forretningsudvalget 

g. Pokaler og øvrig udsmykning 

i. Idéer: billeder med lokale idrætshelte, pokaler, planter, museum i en lounge 

ii. En arbejdsgruppe laver forslag til retningslinjer 

iii. CD sender mail rundt til Forretningsudvalget om det, hvorefter der sammen-

sættes en arbejdsgruppe bestående af 4-5 personer 

5. Orientering om indflytning i Sundhedscenteret 

a. Drøftelse af fremtidigt samarbejde mellem foreninger og sundhedscenter igangsættes 

efter sommerferien 

b. Sundhedscenteret flytter ind i uge 34 med deres 55 medarbejdere 

c. Sundhedscenteret inviterer de andre brugere til et infomøde i løbet af efteråret 

6. Fælles arrangement for alle brugere af Holbæk Sportsby i 2019 

a. Forslag om Sportens Dag, hvor alle interesserede på én dag kan prøve en masse for-

skellige idrætter – efterfølgende socialt samvær 

b. Drøftes igen på næste møde 

7. Næste møde 

a. Næste møde afholdes 21.8.2019 kl. 15 i Holbæk Sportsby 

8. Eventuelt 

a. Intet 
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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 

 


