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Holbæk Sportsby 

Tirsdag 2. marts 2021 kl. 8.00-9.30 

TEAMS-møde 

 

 

 

 

Referat 
1. Velkomst 

 

2. Corona-situationen 

a. Vaccinationscenter i Sportsbyen 

i. Status er, driften af vaccinecenteret kører som det skal, og samarbejdet Re-

gion Sjælland fungerer godt. 

b. Genhusning af foreninger i multihallen 

i. Foreningerne som benyttede Multihallen er blevet genhuset ved bl.a. brug af 

den gamle badmintonhal, Stenhushallen samt omrokering i Stadionhallen og 

Bjergmarkshallen. 

c. Genåbning af udendørsidræt 

i. Fra 1. marts må der forsamles 25 personer. Holbæk Kommune undersøger mu-

lighederne for at finde nogle udendørs alternativer til indendørssporten.  

d. Der skal laves en række minitestcentre rundt omkring i kommunen. Dette vil berøre 

enkelte haller. 

e. Omklædningsrum må ikke bruges til bad og omklædning, men må gerne benyttes til 

korte ophold og toilet. 

 

3. Arrangementsforespørgsler (status samt evt. nye forespørgsler, som er markeret med kursiv) 

a. Aprilfestival – Multihallen er optaget af Region Sjællands Vaccinationscenter 

i. Det er ikke muligt for Aprilfestival at benytte hallen grundet vaccinationscen-

ter. Festivalen rykkes muligvis til uge 25. Dette er dog ikke besluttet endnu.  
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b. Hella Joof flyttet til torsdag d. 19. august – er koordineret med de berørte foreninger 

 

4. Udkast til retningslinjer for booking af events. 

a. Bestyrelsen har taget oplægget til efterretning 

 

5. Tidsfordeling/sæson 2021/2022  

a. Opfølgning på mødet med vandsportsforeningerne 

i. Langt de fleste tider blev fordelt uden problemer. Enkelte dage skal i varmt-

vandsbassinet kræver yderligere dialog for at få på plads. 

b. Tidsplan for yderligere tidsfordeling, herunder drøftelse med FU og dato for møde med 

brugerrådet 

i. Der er deadline for ansøgning 1. april og vi satser på at have det færdige midt i 

maj. 

ii. Ansøgninger præsenteres for FU inden mødet i brugerrådet. 

iii. Holbæk Kommune inviterer til brugerrådsmøde. Dette planlægges til medio/ul-

timo maj. 

 

6. Kommende aftale mellem DCU, Holbæk Kommune, Cykelforeninger og Holbæk Sportsby 

a. Den kommende aftale skal forsøge at skabe et stærkere cykelliv i Holbæk Kommune. 

Aftalen tager udgangspunkt i tre spor: 1) Børn og unge, 2) Motionisterne, 3) Cykel-

cross. Der planlægges en række initiativer inden for hvert spor. Første fællesmøde 

med alle de berørte parter afholdes d. 2.3.2021. Aftalen forventes godkendt i Kultur 

og Fritidsudvalget til april. 

 

7. Planlægning af møde i brugerrådet 

a. Se punkt 5, iii 

 

8. Arbejdspladser til foreningernes fastansatte 

a. Punktet er en del af forliget med Holbæk Kommune, der er indhentet tilbud på for-

eningsarbejdspladserne. Tilbuddene overstiger dog budgettet og man er derfor ved at 

indhente alternative tilbud. 

  

9. Gulvet i svømmecenteret 

a. Seneste er at der har været et møde alle berørte parter i processen. Cowi har ansva-

ret for en analyse omkring gulvet. Når denne rapport er klar, kan man igangsætte 

næste skridt. 

b. Svømmeklubben påpeger økonomiske udfordringer for egen drift. Dette er taget til 

efterretning. 

 

10. Næste møde i Forretningsudvalget 

a. Tirsdag den 6. april kl. 8.00. 
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11. Eventuelt 

a. Der rejses forespørgsel om af forlænge sæsonen ind i sommerferien. Der er grønt lys 

fra Sportsbyen. Holbæk Kommune er positivt stemt over for dette og undersøger mu-

lighederne for at imødekomme ønsket. 

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 

 


