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Referat 
1. Velkomst 

 

2. Corona-situationen 

- Kommunens medarbejdere arbejder hjemme indtil 4. oktober (indtil videre) 

- Foreninger kan fortsætte deres aktiviteter inden for de gældende regler for forsamlings-

forbud (50 pers/ 500 pers. siddende). 

- Carsten Damgaard (CD):  

o alle omkring sportsbyen arbejder løbende på at få hverdagen bedst muligt.  

o Fortsat udfordringer med omklædningsrum ved svømmehal. Daglig dialog med of-

fentlige brugere om de begrænsninger, som er opsat på omklædningsrummene. 

- Enighed om fortsat fokus på omklædningsrummene og brugen heraf under corona. 

 

3. Arrangementsforespørgsler (status samt evt. nye forespørgsler, som er markeret 

med kursiv) 

a. BAT60 bordtennisstævne 27.1.2021 (badmintonhallen) 

b. SeniorBadminton stævne 9.3.2021 kl. 8-17 (alle otte baner) 

c. Hella Joof-arrangement 11.3.2021 

d. Koncert med [fortroligt] 17.3.2021 (udsat grundet corona, ny dato afventer) 

OBS, der gælder særlige regler for afvikling af kulturelle arrangementer.  

Se Kulturministeriets vejledning om serveringssteder samt vejledning om kulturelle arrange-

menter 

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Nyheder%20og%20Presse/Nyheder/2020/Bilag_1_-_Fortolkning_af_et_serveringssted.pdf
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Spoergsmaal-Svar_til_kulturarrangementer_med_siddende_publikum.pdf
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Spoergsmaal-Svar_til_kulturarrangementer_med_siddende_publikum.pdf
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4. Opfølgning på driftsgruppens opgaver jf. forlig om sportsbyen 

a. Afgrænsning af petanquebanerne 

i. Såfremt det handler om vedligeholdelse af eksisterende afgrænsning, håndte-

res dette i driften. Er det nye investeringer, skal ønsket drøftes i Driftsgruppen. 

b. Anvist og reserveret plads til yderligere 5 petanquebaner 

i. Håndteres i driftsgruppen. 

c. Et rum hvor svømmeklubben kan stille ting, som ikke tåler at være i fugtigt klima 

konstant  

i. Håndteres i dialog mellem svømmeklub og driften. 

d. HB&I ønsker opsætning af yderligere 60 skabe.  

i. Kim undersøger om behovet fortsat er der, og vender tilbage med status til 

næste møde. 

e. HB&I ønsker direkte sti i området, evt. en trampesti.  

i. Enighed om at trampestien er under naturlig udvikling. 

f. Tennisklubben ønsker udendørs depot som kan opvarmes.  

i. Enighed om at tennisklubben må anvende det indendørs tennisdepot. 

 

5. Status på faciliteter 

a. Intet nyt i forhold til udmeldinger på fællesmøde d. 16. september 

 

6. Status på ”leveregler” i klubzonerne 

a. Svømmeklubben indkøber en ny mikroovn til klubzonen.   

i. Klubzone 2 vil gerne styre deres egen hverdag (bruges kun af 3 klubber) 

ii. Klubzone 1, svømmeklubben tager initiativ og håber at øvrige klubber engage-

rer sig mere.  Svømmeklubben indkøber ny mikroovn til klubzonen. Sportsbyen 

sætter en seddel op med deadline for oprydning, når der trænger. Efter dead-

line fjernes tingene. 

iii. JA oplyste, at svømmeklubben køber en opvaskemaskine, som Sportsbyen har 

lovet at installere. Desuden indfører svømmeklubben og de øvrige foreninger 

en turnusordning for oprydning. 

 

7. Møder i Brugerrådet 

a. Status for udsmykningsgruppe v. Carsten Damgaard 

i. Sportsbyen efterlyser klub-effekter til udsmykning – foreningerne skal kon-

takte Bente 

ii. Mads Pedersens VM-trøje er hængt op. 
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8. Næste møde i Forretningsudvalget 

a. Næste møde afholdes i henhold til mødeplanen tirsdag 3. november 2020 kl. 8.00-

9.30 

 

9. Eventuelt 

a. Svømmeklubben efterspørger langsigtet løsning til tribuner i svømmehal.  Dette punkt 

overgår til drøftelse i driftsgruppen. 

b. HB&I sender skitse over hvor de gerne vil placere et klublogo v. stadion. 

OBS: Emner udskudt til senere møde: 

- Drøftelse af kriterier for godkendelse/afslag af arrangementer 
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Sammensætning af Forretningsudvalget 
Repræsentant fra de udendørs idrætsforeninger 

 Kim Stroustrup 

Holbæk Bold- og Idrætsforening 

 

ks@hbi.dk 29 38 56 68 

Repræsentant fra de indendørs idrætsforeninger 

 Ole Colberg (konstitueret formand) 

Holbæk Badminton Klub 

 

formand@hbk.dk 22 60 19 81 

Repræsentant frit valgt 

 Jacob Arneskov (sekretær) 

Holbæk Svømmeklub 

 

jarneskov@gmail.com 22 30 30 63 

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 
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