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FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Tirsdag 31. marts 2020 kl. 8.00-9.30 

Mødet afholdt online via Microsoft Teams 

 

 

 

 

 

Deltagere: 

- Ole Colberg, næstformand 

- Jacob Arneskov, sekretær 

- Kim Stroustrup 

- Steen Ulrik Hansen 

- Carsten Damgaard, Holbæk Sportsby 

- Brian W. Ahlquist, Holbæk Kommune 

- Jens Albagaard, Holbæk Kommune 

Dagsorden 
1. Velkomst 

a. Asger Madsen fra HB&I er hjemsendt fra sit arbejde pga. corona og formand Kim 

Stroustrup overtager hans plads i Brugerrådet og Forretningsudvalget i denne periode 

b. Ole Colberg er konstitueret som ny formand indtil videre 

 

2. Corona-situationen 

a. Drøftelse af den aktuelle corona-situation 

i. Carsten Damgaard meddeler, at det er svært at holde borgere ude fra kunst-

græsbanen og anmoder om foreningernes hjælp til dette 

b. Lukning af kommunale idrætsfaciliteter 
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i. Brian W. Ahlquist meddelte, at alle kommunale idrætsanlæg er lukket indtil vi-

dere pga. corona for at mindske smitte-risikoen 

 

3. Arrangementsforespørgsler (status og nye forespørgsler) 

a. Aprilfestival 2020, 19.4.4.2020 

i. Aflyst 

b. HU19 fodboldlandskamp mod Tyskland 22.4.2020 

i. Aflyst 

c. Bierfest 19.6.2020 om aftenen 

i. Henvendelse fra HB&I om booking fra 18.6 (eftermiddag) til 20.6 kl. 12.00 

ii. Carsten Damgaard forespørger Holbæk Håndboldklub om de har træning om 

lørdagen 

iii. Da bierfesten er fredag aften, hvor der ikke er nogen særlig anden aktivitet, er 

det i orden for Forretningsudvalget 

iv. Brian W. Ahlquist påpeger, at Skvulp starter samme dag, hvilket er uhensigts-

mæssigt. Kommunen opfordrer generelt lokale aktører til at søge at koordinere 

deres aktiviteter i forhold til hinanden. Det er kommunens vurdering, at der 

her er tale om overlappende aktiviteter 

d. DM i petanque 2-5.7.2020 

i. Planlægning fortsætter 

e. PostNord Danmark Rundt etapestart 15.8.2020 

i. Planlægning fortsætter 

f. 7’eren (UngHolbæk) 28.8.2020 

i. Planlægning fortsætter 

g. DGI Verdensholdet 30.8.2020 

i. Planlægning fortsætter 

h. Forskningens Dag 16.9.2020 

i. Planlægning fortsætter 

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

i. Forretningsudvalget ønsker gerne, at Holbæk Sportsby igen er vært for en Da-

vis Cup-kamp, men det skal foregå i tennishallen 

ii. Carsten Damgaard forhandler med Dansk Tennis Forbund om det 

j. Flying Superkids uge 42 2020 

i. Planlægning sat på pause 

k. Strikkefest i Holbæk 7-8.11.2020 

i. Jacob Arneskov fremlagde udkast til kriterier for godkendelse/afslag af arran-

gementer (sportslig aktivitet, indtjeningsmulighed for foreningerne, internatio-

nalt islæt) 

ii. Forslaget vedhæftes referatet og behandles færdigt næste møde 

l. BAT60 bordtennisstævne 27.1.2021 (badmintonhallen) 

i. Planlagt og booket 

m. Kræmmermarked 11-13.2.2021 
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i. Forretningsudvalget afviste arrangementet 

n. Hella Joof-arrangement 11.3.2021 

i. Planlægning fortsætter 

 

4. Klubzoneudvalg 

a. Status fra Jakob Arneskov 

i. Møde afholdt 10.3.2020 

ii. Konklusion: ét samlet klubzoneudvalg, men man erkender at der er forskelle 

mellem de to klubzoner, der styres på forskellig vis 

iii. Zonen ved administrationen: HB&I køber opvaskemaskine, Holbæk Svømme 

Klub køber service, skabe indkøbes til klubbernes egne ting og sager 

iv. Oprydning: klubbernes fastansatte sørger løbende for tømning/let oprydning 

 

5. Frivillig Fredag / Sportsugen / Åben Sportsby 

a. Status fra Steen Ulrik Hansen 

i. Formål: anerkende de frivillige i idrætsforeningerne i kommunen 

ii. Indhold: oplæg/workshop om frivillighed (i stedet for idrætsaktiviteter), takke-

tale, fællesspisning, let underholdning 

iii. Økonomi: foreningerne betaler selv for forplejning til deres egne, deltagende 

frivillige 

iv. Underholdning: lokale kunstnere (begrænset økonomi). Støtte kan søges i Fri-

villighedspuljen I fællesskab 

 

6. Fælles idrætsdag for ungdomsuddannelserne - UDSÆTTES 

a. Status fra Asger Madsen 

 

7. Status på faciliteter 

a. Status fra Carsten Damgaard 

i. Holbæk Kommune og Fonden Holbæk Sportsby udsender en fælles pressemed-

delelse efter møde torsdag i Kommunalbestyrelsen 

b. Status på oversigter over standardopstillinger af borde/stole i mødelokalerne 

i. Oversigten er ikke lavet endnu, men kommer snarest 

c. Status på infoskærmere 

i. Infoskærmene er nu i drift og informationer fra bookingsystem kan vises på skær-

mene 

 

8. Sæsonansøgninger 2020/2021 

a. Status fra Jens Albagaard 

i. Der er kun tre foreninger, der mangler at søge træningstider til den kommende 

sæson. De har til og med 1.4.2020 til at indsende ansøgninger via Fritidsporta-

len 

b. Orientering om henvendelse fra Tuse Næs Tennisklub 
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i. Klubben har anmodet om at kunne søge træningstider i Holbæk Sportsby (in-

dendørs) til den kommende sæson. Henvendelsen er blevet behandlet på høje-

ste niveau i kommunen og konklusionen er, at foreningerne i Holbæk Sportsby 

har til og med den kommende sæson til at falde helt på plads. Tuse Næs Ten-

nisklub kan derfor ikke søge om træningstider i sportsbyen i den kommende 

sæson 

 

9. Næste møder i Brugerrådet 

a. Ordinært møde tirsdag 5.5.2020 er adviseret for Brugerrådet 

b. Mødet om udsmykning er udskudt til efter corona. 

 

10. Næste møde i Forretningsudvalget 

a. Næste møde afholdes i henhold til mødeplanen tirsdag 12. maj 2020 kl. 8.00-9.30 

 

11. Eventuelt 

a. Intet at bemærke 
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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 Svømme Klub 

 

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 

 


