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FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Tirsdag 11. august 2020 kl. 8.00-9.30 

VIP Lounge 4 i Holbæk Sportsby 

 

 

 

 

 

Referat 
1. Velkomst 

- Bordrunde med velkomst til Sportsbyens nye driftschef Leif 

 

2. Corona-situationen 

2.a Status for genåbning/opstart af efterårssæson 

- Carsten Damgaard (CD) melder om problemfri opstart i forhold til Corona ind til videre. 

Foreninger er gode til at respektere retningslinjer fra specialforbund. 

- CD forudser udfordringer i forhold til omklædningsrum – særligt v. vådsport. Der er plan-

lagt møde på fredag d. 15/8 til at drøfte denne problemstilling. 

- Det er de enkelte foreninger/skolers ansvar at overholde retningslinjerne. 

- Brian Ahlquist (BA) vigtigt med et fælles ansvar, vi må være forberedt på lokale begræns-

ninger, hvis Corona skulle blusse op igen. 

- Kim Stroustrup (KS) det bliver da mere besværligt at afvikle 2. divisionskampe – men det 

skyldes specialforbundenes retningslinjer. 

- Steen Ulrik (SU) glad for informationen fra Sportsbyen 

- Ole Colberg (OC) det fungerer fint – kvitterer for god information. 

2.b Status for sommerferie-aktiviteter 
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- Svømmeklubben havde gratis-aktiviteter. Det var en succes, det har formentlig resulteret 

i et par nye medlemmer.   

- Holbæk Bordtennisklub og Holbæk Tennis & Padel Klub havde også sommerferieaktivite-

ter. 

- Badmintonaktiviteter blev aflyst grundet få tilmeldinger. 

 

3. Arrangementsforespørgsler (status og nye forespørgsler) Nye 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 

e. Der arbejdes på en U18-landskamp til efteråret, som led i arbejdet med Velfærdsalli-

ancen. 

i. KS påpeger at der mangler mulighed for at flage på stadion 

 

4. Kriterier for godkendelse/afslag af arrangementer 

a. Jacob Arneskov og Carsten Damgaard præsenterer et endeligt forslag til godkendelse 

i. Udkastet er sendt til K/F som indarbejder administrationsgrundlag 

ii. Revideret oplæg sendes ud til næste gang – der sættes god tid af til indholds-

drøftelser 

 

5. Fælles idrætsdag for ungdomsuddannelserne 

a. Kim Stroustrup har drøftet med Asger – der er ikke nogen konkrete planer, men det 

kunne være et element i kommunens samarbejde med ungdomsuddannelser.  Corona 

er en udfordring i forhold til at gennemføre disse arrangementer p.t. 

i. Enighed om at dette sættes på hold ind til videre. 

 

6. Frivillig Fredag for frivillige i kommunens idrætsforeninger 

a. Steen U. Hansen fremlægger status (rundsendt som særskilt mail) 

i. planlagt til 25. september 

ii. Forretningsudvalget roser programmet og formålet med arrangementet. Ind-

holdet giver rigtig god mening, men der er enighed om at flytte arrangementet 

til et senere tidspunkt, hvor flere frivillige kan deltage. Ligenu medfører for-

samlingsforbuddet at kun ca. 80 frivillige kan deltage. 

iii. Foreningerne må selv vurdere, hvem der er frivillige i foreningen. Invitationen 

skal gå ud til de frivillige, som yder en særlig indsats. 

iv. Vil prøve at ”bytte roller” så de udøvende er ”frivillige” denne dag, hvor de fri-

villige er hædersgæsterne. 

 

 

7. Status på faciliteter 

a. Status fra Carsten Damgaard 
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i. Møde d. 10/8 i driftsgruppen.  

1. Atletikstadion: Atletik, Fodbold, Racerunning indkaldes til møde om ind-

retning af ny servicebygning. 

2. Gulv i Svømmehal: der er igangværende dialog med gulvleverandør om 

hvordan udbedring kan ske. Svømmeklubben inddrages i planlægnin-

gen, så udbedring sker til mindst mulig gene for svømmeklubben. CD 

oplyser, at reparationen af gulvet forventes at kunne udføres på ca. 

5.dage. JA var tilfreds med dette, om end tidshorisonten forekommer 

optimistisk. 

3. KS spørger til kunstgræsbanerne. CD undersøger status hos Morten C. 

Henriksen og giver tilbagemelding. 

4. JA spørger til tænd/sluk på paddehat v. familiebassin. CD undersøger 

status og giver tilbagemelding. 

ii. Proces for prioritering af de 2 mio.kr. Brian undersøger og giver tilbagemel-

ding. Intentionen er at have et oplæg klar i 3 kvartal. Brian giver en tilbage-

melding på processen. 

 

8. Møder i Brugerrådet 

a. Der afholdes et fællesmøde 16.9.2020 mellem brugerrådet, fonden og kommunalpoli-

tikere, hvor status for sportsbyen drøftes. 

b. Status for udsmykningsgruppe v. Carsten Damgaard 

 

9. Næste møde i Forretningsudvalget 

a. Næste møde afholdes i henhold til mødeplanen tirsdag 22. september 2020 kl. 8.00-

9.30 

 

10. Eventuelt 

- Svømmeklubben vil gerne investere en opvaskemaskine i klubzonen. Tager en dialog med 

sportsbyen omkring opsætning. Tager en dialog med de øvrige foreninger omkring tøm-

ning/vedligeholdelse. 
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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 

 


