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FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Tirsdag 3. november 2020 kl. 8.00-9.30 

TEAMS-møde 

 

 

 

 

Referat 
1. Velkomst 

 

2. Corona-situationen 

a. Det nye forsamlingsforbud har ikke medført problemer for foreningerne i Holbæk 

Sportsby 

 

3. Drøftelse af kriterier for godkendelse/afslag af arrangementer 

a. Punktet vendes internt i Kultur- og fritidssekretariatet med jurist og præsenteres på 

kommende møde. 

 

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

med kursiv) 

a. Foredrag med Karen Marie Lillelund d. 2. november 2021. Denne er godkendt hos for-

eningerne 

b. Koncert med Poul Krebs og Danmarks Underholdningsorkester i september/oktober 

2021. Datoen er endnu ikke fastlagt og skal godkendes hos foreningerne når denne 

vides. [Fortroligt] 

 

 

5. Opfølgning på driftsgruppens opgaver jf. forlig om sportsbyen 

a. Arbejdspladser til foreninger: Der oprettes 8 arbejdspladser. Disse bliver bygget ind i 

klubzone 1. Tegninger vil blive præsenteret når disse haves. 



 

 

KULTUR, FRITID OG 
BORGERSERVICE 
 

b. Kunstgræsbane: Der er blevet lavet en test af banen for at sikre at krav og standarder 

overholdes. Rapporten er er endnu ikke offentliggjort 

c. Måler-opførelse: Målingerne er sendt til driftsgruppen. 

d. Opførsel af servicebygning: Bygning er planlagt til at være færdig den 31.12.2021 

 

6. Depoter i Holbæk Sportsby – Dialog mellem foreninger og FU 

a. Der har været nogle uoverensstemmelser omkring brugen af depoter. Det ønskes at 

fra Sportsbyens side at forretningsudvalget er bedre til at indgå i dialog med de re-

spektive foreninger.  

 

7. Status på faciliteter 

a. Der afholdes møde omkring gulvet i svømmecenteret torsdag d. 5.11.2021. 

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

 

8. Status på ”leveregler” i klubzonerne 

a. Intet nyt. Punktet tages af som fast dagsordenspunkt 

 

9. Møder i Brugerrådet 

a. Grundet Covid-19 er der en lang række foreninger som ikke får meget information da 

der ikke er afholdt brugerrådsmøde i lang tid. Heri skal indgå en orientering omkring 

hvordan de 2 mio. kr. udmøntes. Dette udsendes i starten af januar. 

b. Punktet tages af som fast dagsordenspunkt. 

 

10. Næste møde i Forretningsudvalget 

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

9.30 

 

11. Eventuelt 

a. Kombardoekspressen kommer fremadrettet til at køre inden om sportsbyen for af- og 

pålæsning.  
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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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