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FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Tirsdag 19. januar 2021 kl. 8.00-9.30 

TEAMS-møde 

 

 

 

 

Dagsorden 
1. Velkomst 

 

2. Corona-situationen 

a. Retningslinjer om forsamlingsforbud ved professionel idræt 

i. Undtagelserne fra forsamlingsforbuddet ved professionel idræt kan findes her: 

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona 

ii. Har man specifikke spørgsmål omkring enkelte sportsgrene, kan der rejses 

henvendelse til de respektive specialforbund. 

 

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

a. Aprilfestival 

i. Multisalen bookes til Aprilfestival. De berørte foreninger, herunder håndbold og 

basket, vil blive orienteret. 

b. Hella Joof flyttet til torsdag d. 27. maj – er koordineret med de berørte foreninger 

c. Verdensholdet Take Off Show - Søndag d. 29 august 

d. Forskningens Dag – Onsdag d. 15. september – Dagsarrangement, er koordineret 

med de berørte foreninger/skole 

e. Andet: 

i. Der rejses en forespørgsel fra Steen om et kommende arrangement ifm. at 

Holbæk Senior Motion har modtaget puljemidler fra ensomhedspuljen. Steen 

vender denne internt med Carsten. 

 

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
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4. Udkast til retningslinjer for booking af events (Se bilag 1) 

a. Udkastet godtages. Carsten præsenterer det for Sportsbyens bestyrelse for endelig 

godkendelse.  

 

5. Svømmecenteret 

a. Ønske om ribber, pull-up barer mm. (Billede se bilag 2) 

i. Svømmecenteret ønsker en væg (uden på gipsvæggen) hvor der kan monteres 

ribbe, pull-up barer, måtteholder mm.  

ii. Jakob kontakter Leif (driftschef i Sportsbyen), for den videre proces. Herefter 

godkendes det i kommunen gennem Lone Blok. 

b. Vendeflag (Billede se bilag 3) 

i. Jakob kontakter Leif for den videre proces. 

c. Kunst flyttes fra Gl hal til sportsbyen (Billeder se bilag 4) 

i. Jakob kontakter Leif omkring mulighederne. 

 

6. Klubzone 

a. Opførsel af skabe i klubzone 1 

i. Der rejses en forespørgsel fra svømmeklubben om at opføre en række skabe i 

klubzone 1, da der mangler skabsplads.  

ii. Jakob kontakter Leif med denne forespørgsel. 

 

7. Opfølgning på driftsgruppens opgaver jf. forlig om sportsbyen 

a. Alle projekter er i gang omkring udmøntning. 

 

8. ”Sammen i bevægelse” – Landsdækkende kampagne 

a. Holbæk kommune bakker op og deltager gerne i de initiativer, der igangsættes i 

Sportsbyen og foreningerne ifm. ”Sammen i bevægelse” kampagnen 

 

9. Administrationsgrundlag 2021 

a. Ingen større ændringer fra 2020. 

 

10. Tidsfordeling 2021/22 

a. Vandsportsforeningerne indkaldes til et separat møde omkring tidsfordeling 

b. Aktivitetsmålingerne vil ikke lægge grund for lokaletildeling i år, grundet corona-situa-

tionen, da virkeligheden ikke afspejles. 

 

11. Næste møde i Forretningsudvalget 

a. Tirsdag den 2. marts kl. 8. 

 

12. Eventuelt 

a. MTB-spor: Der ligger et svar på ansøgning omkring midlerne fra AP-Møller Fonden. 

Dette skal videresendes fra Sportsbyen til Holbæk Cykelsport 



 

 

KULTUR, FRITID OG 
BORGERSERVICE 
 

b. Der rejses spørgsmål om erfaringsgrundlaget for at bruge søen foran Sportsbyen til 

skøjteløb i fremtiden. Der findes ikke nogle erfaringer med søen endnu, og hvis den 

skal benyttes til det, skal den verificeres af myndighederne. 

 

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 

 

 


