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FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Tirsdag 23. juni 2020 kl. 8.00-9.30 

VIP Lounge 4 i Holbæk Sportsby 

 

 

 

 

 

Deltagere: 

- Ole Colberg, konstitueret formand 

- Kim Stroustrup 

- Liselotte Bonde Jensen, Sundhedscenteret 

- Carsten Damgaard, Holbæk Sportsby 

- Brian W. Ahlquist, Holbæk Kommune 

- Maj Hafstrøm, Holbæk Kommune 

- Jens Albagaard, Holbæk Kommune 

Referat 
1. Velkomst 

 

2. Corona-situationen 

a. Genåbning af kommunale idrætsfaciliteter 

b. Der er netop kommet ændrede (indendørs) kvadratmeterkrav pr. person, så der skal 

være 4 kvadratmeter pr. person ved stående aktiviteter og 2 kvadratmeter pr. person 

ved siddende aktiviteter. I omklædningsrum skal der tillige være 2 kvadratmeter pr. 

person, mens der i baderummet skal være 4 kvadratmeter pr. person. Hvis en for-

ening fx holder en sommerafslutning, så behøver den ikke stoppe kl. 24, da det vur-

deres, at alle kender hinanden (politiets vurdering af risikoniveauet kan dog stoppe 

festen) 
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3. Arrangementsforespørgsler (status og nye forespørgsler) 

a. DGI Verdensholdet 30.8.2020 

i. Bliver ikke til noget 

b. 7’eren (UngHolbæk) 18.9.2020 

i. Afholdes som planlagt 

c. Davis Cup mod Thailand 18.-19.9.2020 (13.-20.9.2020) 

i. Bliver ikke til noget 

d. Flying Superkids uge 42, 2020 

i. Bliver ikke til noget 

e. BAT60 bordtennisstævne 27.1.2021 (badmintonhallen) 

i. Afholdes som planlagt 

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

i. Jens Albagaard spørger om Badminton Europe skal bruge deres tid denne dag 

– alternativt om de i stedet kan træne denne dag i Stenhushallen, Tuse Hallen 

eller Vipperødhallen 

ii. Holbæk Senior Motion og Holbæk Badminton Klub undværer gerne deres træ-

ning denne dag 

g. Hella Joof-arrangement 11.3.2021 

i. Afholdes som planlagt 

h. Koncert med [fortroligt] 17.3.2021 

i. Holbæk Håndboldklub, Holbæk Basketball Klub og Holbæk Sportsby koordine-

rer deres træning denne dag 

ii. Forretningsudvalget godkender arrangementet 

 

4. Drøftelse af anvendelsesmuligheder for søen 

a. På møde i Brugerrådet stillede én af foreningerne spørgsmål til, om søen ude foran 

Holbæk Sportsby kunne bruges til aktiviteter. Kommunens miljøtekniker meddeler, at 

det er nødvendigt med en badevandsprøve inden anvendelse. Samme miljøtekniker 

meddeler dog samtidigt, at vand i en stillestående sø, hvortil der løber overfladevand 

(regnvand), sjældent er egnet til vandaktiviteter, hvor hovedet kommer under vand-

overfladen. I forlængelse af dette anbefaler Forretningsudvalget, at der ikke planlæg-

ges aktiviteter i søen foran Holbæk Sportsby 

 

5. Drøftelse af mulighed for udendørs træningsaktiviteter 

a. Under genåbningen har der været afviklet udendørs træningsaktiviteter på arealer, 

der ikke som udgangspunkt er indrettet til dette. Det har skabt lidt frustration fra nog-

le brugere på grund af støjgener. Forretningsudvalget er af den holdning, at der skal 

være plads til udendørs træningsaktiviteter på tilgængelige arealer, men at tilrette-

læggelsen af disse skal ske med nødvendig respekt for og hensyntagen til hinanden. 

Forretningsudvalget opfordrer alle, der måtte ønske at gennemføre udendørs træ-
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ningsaktiviteter, til at gå i dialog med andre brugere af Holbæk Sportsby for at undgå 

støjgener og lignende 

 

6. Kriterier for godkendelse/afslag af arrangementer 

a. Udsættes til næste møde 

 

7. Fælles idrætsdag for ungdomsuddannelserne 

a. Punktet tages op på næste møde 

b. Jens Albagaard orienterede kort om et nyt projekt, KICK, der involverer EUC, DGI og 

kommunen – og som medfører et 12-ugers idrætsforløb til efteråret for samtlige 

grundforløbselever 

 

8. Status på faciliteter v/ Carsten Damgaard: 

a. Tribuner er blevet beset i Royal Stage, Hillerød. Der kommer en kombination af faste 

og mobile tribuner, men leverandører har lang leveringstid (primært pga. Corona), så 

de bliver ikke klar til 31.8.2020 

b. Servicebygning til atletik og fodbold med overvejelser om at samle de to samme sted 

for at opnå bedre udnyttelse (anmodning fra Holbæk Bold- & Idrætsforening) 

c. Gulvet i svømmecenteret skal stadig udbedres, hvilket medfører en lukning på et end-

nu ukendt tidspunkt 

 

9. Møder i Brugerrådet 

a. Ordinært møde onsdag 13.5.2020 afviklet som tre separate online møder (udendørs, 

indendørs, vandsport). Sæsonfordeling 2020/2021 blev godkendt på møderne med 

enkelte korrektioner 

b. Der afholdes et fællesmøde 16.9.2020 mellem Brugerrådet, politikerne og fonden, 

hvor udmøntningen af forliget (mellem kommune og fond) drøftes. Mødet varsles til 

Brugerrådet inden sommerferien, men dagsorden kommer først efter sommerferien 

c. Udsmykningsgruppen har ligget stille de seneste måneder, men der indkaldes til et 

møde til efteråret, hvor der præsenteres inspiration fra andre idrætsanlæg i landet. 

Det er aftalt, at der udføres kunstværker med malede udøvere fra forskellige idrætter. 

Desuden fremlægges inspiration til fælles løsning af administrative opgaver 

 

10. Næste møde i Forretningsudvalget 

a. Næste møde afholdes i henhold til mødeplanen tirsdag 11.8.2020 kl. 8.00-9.30 

 

11. Eventuelt 

a. Steen Ulrik Hansen og Bente Maria Kløvgaard genoptager planlægningen af et frivillig-

arrangement til september – i ugen op til Frivillig Fredag 

b. Holbæk Kommune, DIF og DGI har fået penge fra Staten til at understøtte ekstra 

sommerferieaktiviteter. I kommunen behandles en lang række initiativer i tre forskel-

lige politiske udvalg i denne uge 
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23.6.2020, Jens Albagaard 
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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 

 


