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Mødedato 26. april 2022  

Deltagere Ole Colberg (OC), Anders Kloppenborg (AK), Jacob Arneskov (JA), Steen U. Hansen (SU), Carsten Damgaard (CD) 

Fraværende Liselotte Bonde Jensen (LB), Bente Kløvgaard (BK) 

Kopi Brian Ahlquist (BA) 

                       Fra Carsten Damgaard – udsendt 26.04.2022   
Telefon +45 2271 2017 E-mail cd@holbaeksportsby.dk 

Hermed notat fra mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 26. april 2022 kl. 08.00 – 09.30 i Sportsbyen: 
 

Emne: Hvem 

1. Velkomst og seneste referat 
Mødenotat af 8. marts 2022 – ingen kommentarer 
 
Anders Kloppenborg deltager på vegne af udeforeningerne – AK er i HBI bestyrelsen 
 
Jacob Arneskov orienterer om organisatorisk tilpasning i HSK – JA (tiltrådt klubchef i HSK) 
fortsætter som repræsentant for vandsportforeningerne i FU og for HSK i Brugerrådet. Christian 
Pedersen er ny formand for HSK 

ALLE 
 
 
AK 
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2. Arrangementsforespørgsler 

• LM badminton 2023 – uge 3 – er vedtaget: 
o OC redegjorde kort for det store arrangement 

• Torsdag den 25. august 2022 – Holbæk Kommune Social Indsats og Udvikling 10 års 
jubilæum – hele Multihallen. Er koordineret med involverede foreninger  

 
Alle arrangementsforespørgsler følger vedtaget procedure og er koordineret med berørte 
foreninger 
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3. Tidsfordeling sæson 2022/ 23 

• TEAMSmøde torsdag den 28. april kl. 08.00 – 09.00 – CD indkalder via kalender 

• Opfordring til Kultur & Fritid om fremsendelse af oplæg til FU onsdag. 

• Forventning om et særligt møde med vandsportforeningerne 

 
CD 
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3. Udbedring af gulv svømmecenter + gulv i Multihal efter vaccinecenter 

• Endelig udbedring sommer inden for perioden den 27. Juni – medio august – 
svømmecenter: 

o Møde med ekstern gulvekspert i denne uge – CD vender tilbage, hvis der er 
nyt i sagen 

• Jurister behandler sagen om gulvet i Multihallen: 
o Forventning om lægning af nyt gulv – CD vender tilbage, når nyt i sagen 

 
 
 
CD 
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4. Tilfredshedsundersøgelse 

• Behov for yderligere uddybning af resultaterne. SU kontakter DGI, og vender tilbage 
med forslag til møde dato og tid for gennemgang af svarene 

• Resultater præsenteres på kommende Brugerrådsmøde – enighed om, at 
præsentationen skal foregå i hovedpunkter – ikke oplæg til diskussion på mødet 

• Efterfølgende orientering om kommende handlingsplaner på baggrund i besvarelserne 

• Punktet placeres som det sidste på agenda for Brugerrådsmødet 

 
SU 
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5. Reklameaftale 

• Status fra Kultur & Fritid: 
o Punkt udsat til næste FU møde – eller ekstra FU møde inden mødet i 

Brugerrådet 

 
 
CD 



 
Har du kommentarer/ tilføjelser må du vende tilbage senest på fredag den 29. april Hører jeg ikke fra dig, tager jeg dette som 
din accept af mødenotatet. 
 
Bedste hilsner 
Carsten 

 

6. Foreningsarrangement 

• Frivilligfredag den 30. september 2022: 
o Dato revurderes, da Holbæk Bordtennis Klub har 60 års jubilæum samme 

weekend med bordtennisstævne i hele Multihallen – møde i arbejdsgruppen 
for FrivilligFredag den 26. april 

o Idéoplæg på kommende Brugerrådsmøde  
o Oplæg til alle foreningerne i Sportsbyen om at deltage i kommende store 

events – indtjeningsmulighed for den enkelte forening – konkret Bierfest 2023 
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7. Depot – skabe 

• Nyt møde med involverede foreninger planlægges – Det er efter mødet konstateret, at 
HBI ikke kan undvære container-depot-plads. Mødet bliver derfor uden HBI 

• CD indkalder petanque, padel, tennis 

 
 
 
CD 

8. Evt. 

• Større events i Sportsbyen: 
o Bierfest – Firmajulefrokost – involvering af interesserede foreninger i 

Sportsbyen 
o Se også punkt 6 

 
Næste møde tirsdag den 14. juni 2022 kl. 08.00 – 09.30 
 
Møde i Brugerrådet torsdag den 19. maj 2022 kl. 18.30 

 
 


