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FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Tirsdag 25. februar 2020 kl. 8.00-9.30 

Holbæk Sportsby, Skolestuen, Sports Allé 1, 4300 Holbæk 

 

 

 

 

 

Referat 
1. Velkomst 

 

2. Arrangementsforespørgsler (status og nye forespørgsler) 

a. Davis Cup (tennis) 1-7.3.2020 

i. Opsætningen er gået i gang 

b. DGI Crossløb 7.3.2020 

i. Carsten Damgaard skriver til Brugerrådet og meddeler, at der vil være stort 

pres på sportsbyen denne weekend 

c. UDM i Futsal 7-8.3.2020 

i. Planlagt 

d. Forårspremiere HB&I 8.3.2020 

i. Hjemmekamp mod Slagelse kan medføre en del tilskuere 

e. Opvisning, Holbæk Gymnastikforening 21.3.2020 

i. Forventer 700-800 tilskuere 

f. Aprilfestival 2020, 19.4.4.2020 

i. Åbningsceremoni mandag 19.4.2020 

g. HU19 fodboldlandskamp mod Tyskland 22.4.2020 

i. Spilles kl. 12.00 

ii. Underskrivelse af DBU Velfærdsalliance med borgmester og formand for DBU 

h. DM i petanque 2-5.7.2020 
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i. Planlagt 

i. PostNord Danmark Rundt etapestart 15.8.2020 

i. Planlagt 

j. Rockbæk koncert 15.8.2020 

i. Bliver ikke til noget i denne omgang 

k. 7’eren (UngHolbæk) 28.8.2020 

i. Kommunalt arrangement fredag i løbet af dagen for alle 7. klasserne 

ii. UngHolbæk inviterer foreningerne til at deltage 

l. DGI Verdensholdet 30.8.2020 

i. Planlagt 

m. Forskningens Dag 16.9.2020 

i. Samarbejde mellem sygehusene, kommune, forskere med flere 

ii. Dagsarrangement i Multihallen og VIP-arrangementer 

n. Flying Superkids uge 42 2020 

i. Under planlægning 

o. Strikkefest i Holbæk 7-8.11.2020 (bilag) 

i. Carsten Damgaard sender afslag til dem med henvisning om at kontakte Jens 

Albagaard for alternativer 

ii. Forretningsudvalget vurderer, at arrangementet falder for meget ved siden af 

det, som sportsbyen skal bruges til 

iii. Jacob Arneskov udarbejder et udkast til kriterier forud for næste møde 

1. Sportslig aktivitet 

2. Indtjeningsmulighed for foreningerne 

3. Internationalt islæt 

p. BAT60 bordtennisstævne 27.1.2021 (badmintonhallen) 

i. Forretningsudvalget godkender 

q. Hella Joof-arrangement marts 2021 

i. Koordineret med håndbold og basket, så de kan rykke deres træninger 

ii. Torsdag 11.3.2021 i Multihallen 

 

3. Klubzoneudvalg 

a. Status fra Jakob Arneskov 

b. Der er sendt invitation ud til udvalget for fastsættelse af mødedato 

c. Det er vigtigt for udvalget at blive enige om nogle fællesnævnere for de to klubzoner, 

så ingen bliver udelukket fra at bruge dem 

d. Forretningsudvalget foreslår at ”udpege” en kontaktperson (eller en frivillig fælleszo-

nevært) for hver af klubzonerne, så alle foreninger ved, hvem de kan kontakte med 

spørgsmål om brugen af zonerne 

e. Overveje at omdøbe klubzonerne, så de bedre signalerer, at det ikke kun er for for-

eningerne/klubberne – fx Fælleszoner 
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4. Frivillig Fredag / Sportsugen / Åben Sportsby 

a. Oplæg fra Steen Ulrik Hansen 

b. Frivillige/aktive arrangerer aktiviteter om eftermiddagen for idrætsforeningernes frivil-

lige 

c. Takketale fra borgmester eller udvalgsformand 

d. Middag om aftenen, hvor foreningerne betaler for deres egne frivillige 

e. Arrangementsgruppe: Steen Ulrik Hansen, Jens Albagaard og Bente Maria Kløvgaard 

(Holbæk Sportsby) 

 

5. Fælles idrætsdag for ungdomsuddannelserne 

a. Asger Madsen går i dialog med ungdomsuddannelserne for at finde den mest optimale 

dato 

 

6. Status på faciliteter (Carsten Damgaard) 

a. Atletikstadion trækker ud mht. udenomsfaciliteterne 

b. MTB-spor under planlægning/færdiggørelse 

 

7. Næste møde i Brugerrådet 

a. Det ordinære brugerrådsmøde afholdes tirsdage 5.5.2020 kl. 19.00 i sportsbyen. Jens 

Albagaard adviserer Brugerrådet 

b. Carsten Damgaard inviterer Brugerrådet til udsmykningsmøde inden det ordinære 

møde 

 

8. Næste møde i Forretningsudvalget 

a. Næste møde afholdes i henhold til mødeplanen tirsdag 31. marts 2020 kl. 8.00-9.30 

 

9. Eventuelt 

a. Carsten Damgaard: Sparekassen Sjælland-Fyn tager initiativ til at invitere alle for-

eningerne i Holbæk Sportsby til en snak om frivillighed og indtjeningsmuligheder 

b. Asger Madsen: Hvordan kan vi sikre at bordene er rene og står korrekt, når der 

bookes mødelokaler? 

i. Carsten Damgaard: Bord- og stoleopstilling kan bestilles ved booking 

ii. Jacob Arneskov efterlyser en oversigt over standardopstilling i hvert mødeloka-

le. Carsten Damgaard sørger for det 

c. Asger Madsen: Forespørgsel på Auktionsfest fredag i uge 43. Forretningsudvalget er 

venligt stillet for en ansøgning 

d. Carsten Damgaard: Infoskærmene kommer efter planen i gang næste uge 

e. Steen Ulrik Hansen: Hvis der bookes to forskellige aktiviteter i Multihallen samtidig, så 

bør der tages højde for, om de kan afvikles samtidig 
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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 

 Ole Colberg (næstformand) 

Holbæk Badminton Klub 

 

formand@hbk.dk 22 60 19 81 

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 

 


