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Dagsorden 
1. Velkomst 

 

2. Corona-situationen 

a. Vaccinationscenter i Sportsbyen 

i. Der er ikke umiddelbart noget at berette omkring driften. Mængden af vacciner 

er stadig lav, hvilket medfører, at den fulde kapacitet stadig ikke udnyttes. 

Sportsbyen er ikke informeret om umiddelbare ændringer i tidsplanen, som 

følge af den manglende udnyttelse af kapaciteten. 

b. Genåbningsplan 

i. Genåbningen følger tre faser.  

1. 21. april åbnes for indendørsidræt for børn og unge under 18 år 

2. 6. maj åbner indendørsidrætten for voksne over 18 år, med fremvisning 

af coronapas. 

3. 21. maj åbnes resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. 

ii. Der mangler stadig en række detaljer for hvilke specifikke idrætsgrene, som 

kan åbne hvornår. 

iii. Der rejses spørgsmål om hvorvidt trænerne er omfattet af genåbningen. Admi-

nistrationen undersøger dette. 

 

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

a. Idræts- og foreningskonference, Folkeoplysningsudvalget, den 15. september kl. 17-

22. 
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b. Kommunal- og Regionrådsvalg den 16. – 17. – 18. november i Multihallen. 

c. Forespørgsel: Foredrag omhandlende ensomhed 18. august i Multihallen. Foregår en-

ten kl. 10 eller kl. 13. Arrangementet arrangeres af Steen Ulrik og Holbæk Senior Mo-

tion. Carsten kontakter skolen som gør brug af Multihallen. 

 

 

4. Status på tidsfordeling sæson 2021-22 

a. Forretningsudvalget vil gerne involveres inden og det kommende møde rykkes derfor 

fra den 11. maj til den 3. maj. 

b. Vandsportsfordelingen er på plads – Vi udsender en officiel mail ud til vandsportsfor-

eningerne. 

 

5. Brugerrådsmøde torsdag den 6. maj kl. 19-21 

a. Det forventes at brugerrådsmødet vil foregå på teams. Der foreningerne opdeles der-

for i tre mindre grupper, hvor sæsonfordelingen mm. præsenteres. 

 

6. Information om Padeltennis – Foreningsønske om flere padelbaner 

a. Padelsporten er i rivende udvikling. Holbæk Tennis- og padelklub og Sportsbyen Pa-

delklub, samarbejder derfor med Holbæk Kommune og Holbæk Sportsby om at an-

lægge fire nye udendørs padelbaner. 

 

7. Beachhåndbold- og volleyballbaner – Foreningsønske 

a. Håndboldklubben og Volleyballklubben ønsker at anlægge baner. Der er planlagt et 

indledende møde med begge klubber om at anlægge en fælles bane til formålet. 

 

8. Næste møde i Forretningsudvalget 

a. Mandag den 3. maj kl. 9.00. 

 

9. Eventuelt 

a. Punktet omkring partnerskaber og sponsorater bliver præsenteret ved mødet den 4. 

maj. 
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Sammensætning af Forretningsudvalget 
Repræsentant fra de udendørs idrætsforeninger 

 Nicolai Winter-Stokholm 

Holbæk Bold- og Idrætsforening 

 

nws@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 

 


