
 

 

FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Mandag 4. november 2019 kl. 8.00-9.45 

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 

- Carsten Damgaard, Holbæk Sportsby 

- Brian W. Ahlquist, Holbæk Kommune 

- Jens Albagaard, Holbæk Kommune 

- Maria Adamsen, Holbæk Håndboldklub (gæst under punkt 2) 

- Henrik B. Nielsen, Holbæk Basketballklub (gæst under punkt 2) 

Referat 
1. Velkomst 

 

2. Udfordringer med sammenfaldende træninger i Multihallen 

a. Gæster: Maria Adamsen (håndbold) og Henrik B. Nielsen (basket) 

b. Henrik og Maria redegjorde for de udfordringer, de to klubber hver især har med støj 

under træningerne 

c. Efter der blev indført nye retningslinjer om at musik alene afspilles efter gensidig af-

tale mellem trænerne på begge sider tæppet har der ikke været problemer med for 

meget støj 

d. Forretningsudvalget fastholder den nuværende ordning i indeværende sæson, men 

undersøger forbedringsmuligheder forud for den næste sæson 

i. Lydtæt tæppe 

ii. Alternativ opdeling af tider mellem klubberne 

e. Ved fremtidige sager af lignende karakter involveres de relevante medlemmer af For-

retningsudvalget inden sagen drøftes i udvalget. Udvalget orienteres generelt fremad-

rettet 
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3. Aflysning af træningstider 

a. Holbæk Kommune råder over alt tid i Sportsbyens indendørs faciliteter (ex. svømme-

faciliteterne). Holbæk Kommune må bruge tiden til lovlige kommunale aktiviteter in-

denfor rammerne af Kommunalfuldmagtsreglerne og folkeoplysningsloven, herunder 

udlån af faciliteterne til folkeoplysende foreningsaktiviteter. Som en sideordnet aktivi-

tet må faciliteterne udlejes til kommercielle aktiviteter i det omfang, der er ledig tid, 

som ikke bruges til foreningsaktivitet eller anden kommunal aktivitet. Denne udlejning 

skal ske på markedsvilkår 

b. Forretningsudvalget har senest på deres møde 23.10.2018 drøftet omfanget af aflys-

ninger. Dette har forud været drøftet i Brugerrådet 21.8.2018 

i. Der er enighed i Forretningsudvalget om, at gennemførelse af kampe og stæv-

ner kan medføre aflysninger af foreningstider 

ii. Der er enighed i Forretningsudvalget om, at der kan gennemføres 5 årlige 

kommercielle/andre arrangementer, som kan medføre aflysning af foreningsti-

der 

c. Alle kommercielle arrangementer skal behandles i Forretningsudvalget på forhånd og 

mindst tre måneder forud for afviklingen 

i. Det skal tydeliggøres om arrangementet medfører en aflysning af en forenings 

træningstid med angivelse af forening og facilitet 

ii. Fristen på tre måneder skal ses i lyset af, at foreningerne skal kende til aflys-

ninger i god tid – og af hensyn til planlægning af trafikale forhold ved store ar-

rangementer 

 

4. Planlægning af møde i Brugerrådet 20.11.2019 

a. Synergi og samarbejde mellem foreningerne og Sundhedscenteret (ikke første punkt) 

i. Orientering om de eksisterende samarbejder, drøftelse af potentielle samarbej-

der 

b. Beslutning om retningslinjer for klubzonerne 

i. Udkast udsendes én uge før mødet, Jakob rundsender til Forretningsudvalget 

først 

c. Valg til Forretningsudvalget 

i. De to repræsentanter for hhv. de indendørs idrætsforeninger og interesseorga-

nisationerne er på valg ulige år 

ii. Peter skal have bekræftet sit mandat, da han ikke længere sidder i Brugerrådet 

iii. Jakob skal have bekræftet sit mandat, da han har overtaget pladsen fra Johnny 

fra svømmeklubben 

d. Orientering om udsmykning af Holbæk Sportsby 

e. Orientering om retningslinjer for aflysninger af træningstider 

i. Brian og Jens udarbejder præsentation, der rundsendes i Forretningsudvalget 

forud for mødet 

f. Drøftelse af infrastrukturen i sportsbyen ifm. større arrangementer 
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5. Henvendelse fra Bierfest 2020 

a. Arrangørerne ønsker at leje Multihallen december 2020 til en stor bierfest 

b. Forretningsudvalget er enige om, at en så stor fest med alkohol ikke er foreneligt 

med, at unge mennesker samtidig dyrker idræt i sportsbyen 

c. Carsten meddeler arrangørerne, at hvis de kan starte senere på dagen, så kan det ac-

cepteres (evt. andre, samtidige aktiviteter kan aflyses) 

 

6. Opfølgning på bilaterale møder mellem sportsby, kommune og foreninger 

a. Nyt fællesmøde med foreningerne 20.2.2020 

b. Bilaterale møder med udvalgte foreninger er under planlægning med deltagelse af for-

eningen, kommunen og sportsbyen 

 

7. Prisliste for udlejning 

a. Drøftelse og fastsættelse af priser for leje af baner til tennis og padel, der pt. koster 

99 kr. pr. time 

b. I forlængelse af et møde mellem borgmesteren, administrationen i kommunen og Hol-

bæk Tennis & Padel Klub er lejepriserne blevet reguleret i gensidig forståelse og på 

baggrund af vedlagte notat om markedspriser 

c. Nye timesatser: 

i. Indendørs tennisbane 

1. Indendørs sæson 1.9-30.4: 200 kr. 

2. Udendørs sæson 1.5-31.8: 100 kr. 

ii. Udendørs tennisbane 

1. Indendørs sæson 1.9-30.4: 115 kr. 

2. Udendørs sæson 1.5-31.8: 115 kr. 

iii. Padelbane 

1. Indendørs sæson 1.9-30.4: 175 kr. 

2. Udendørs sæson 1.5-31.8: 175 kr. 

 

8. Status på faciliteter (Carsten) 

a. Der er fortsat en række fejl og mangler, der ikke er udbedret, fx: 

i. Indendørs: Mangler tribuner i Multihallen, wayfinding ikke etableret, rengø-

ringsstandarden mangelfuld 

ii. Udendørs: Kunstgræsanlægget er ikke testet, mangler lys på dele af kunst-

græsanlægget, petanquebaner mangler toplag, atletikstadion ikke færdiggjort, 

tennisanlæg har mangler 

 

9. Næste møde i Forretningsudvalget 

a. Jens udsender en Doodle til næste møde, der afholdes i starten af december 

 

10. Eventuelt 

a. Officiel indvielse af badmintonhallen 29.11.2019 kl.16.00 med besøg af Victor Axel-

sen, Stenhus Badminton College og Badminton Europe 
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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 

 


