
 

Mødenotat Brugerrådsmødet den 19. maj 2022 i Holbæk Sportsby. 

Deltagende foreninger: BAIDA, HBK, HBBK, HBTK, Fridykker, HH, Kajak, HMS, Roklub, Sejlklub, HSM, HSK, 

HTPK, IF Ryttergården, Søspejderne, Ældresagen, Tuse Næs Tennis, Senfølger, Atletik, HB&I, HCS, HLMK, 

Petanque, Holbæk Padel, DGI 

Øvrige: Brian Ahlquist, Hans Henrik Nielsen – Kultur & Fritid, Carsten, Holbæk Sportsby 

 

 

1. Sæsonfordeling 2022 – 23: 

a. Tidsfordeling gennemgået af Hans Henrik Nilsen 

b. Sæsonfordelingen frigives i Fritidsportalen i uge 21 – herefter kan foreningerne se deres 

tider for den kommende sæson.  

c. Al booking – også kommende turneringer/ kampe i weekender – skal bookes igennem 

Fritidsportalen. Herefter modtager Sportsbyen informationerne til Sportsbyens 

bookingsystem Halbooking 

d. Tuse Næs Tennis gav udtryk for stort ønske og kæmpe behov for tid på indendørs 

tennisbaner – Kultur & Fritid tager dialog med Tuse Næs Tennis om dette. 

2. Reklameaftale: 

a. Status informeret af Brian Ahlquist. Efter lang ventetid på tilbagemelding fra 

myndighederne til Holbæk Kommune er denne tilbagemelding nu kommet. Det forventes 

at kunne udsende materiale til høring hos foreningerne i løbet af juni måned med endelig 

godkendelse lige efter sommerferien 

b. Mulighederne for foreningerne for at generere sponsorindtægter ser dog meget fornuftige 

ud 

3. Brugerundersøgelse: 

a. Steen U. Hansen gennemgik del af resultaterne og DGI’s konklusioner. Overordnet set giver 

foreningerne udtryk for tilfredshed – der er dog også kritikpunkter, som skal udmøntes i 

indsatser for forbedringer 

b. Når Sportsbyen og Forretningsudvalget har modtaget resultaterne af hele undersøgelsen 

bliver denne tilsendt foreningerne 

4. Indtjeningsmuligheder: 

a. Carsten fremlagde muligheder for indtjening til foreningerne. Større events – fx Bierfest og 

Firmajulefrokost – hvor de foreninger, der har lyst, kan blive inviteret til møde for at høre 

mere om forventninger til arbejdsindsatser og potentielle indtjeningsmuligheder til 

foreningen 

b. Brugerrådet tilkendegav interesse. Giv tilbagemelding om interesse i at modtage invitation 

til indledende møde ved at sende en mail til Carsten: cd@holbaeksportsby.dk 

5. Frivillig-Fest: 

a. Vi skal samme hylde alle ildsjælene/ de frivillige/ lederne i foreningerne i Holbæk Sportsby. 

Annette (Holbæk Senior Motion) og Kenneth ”Muld” (Holbæk Padel Klub) informerede om 

ideen. Tidspunkt er fredag den 7. oktober 2022. Kl. 15.00 er der mulighed for at prøve de 

forskellige idrætsgrene eller blot mingle rundt blandt andre foreninger. Kl. ca. 18.00 

spisning i Multihallen med fest, musik, underholdning etc.  

b. Invitationer bliver sendt til foreningerne i løbet af juni måned 

mailto:cd@holbaeksportsby.dk


 

6. Byggefelt D: 

a. Brian Ahlquist informerede om de indledende planer for byggefelt D nord for Sportsby 

bygningen. Der er mange ønsker til kommende faciliteter i udvidelse af Sportsbyen. 

Undersøgelser viser, at Holbæk By er i ”underskud” for idrætsfaciliteter i forhold til aktuelt 

behov og i forhold til estimater for tilflytning til Holbæk. Der igangsættes en politisk proces. 

Brian gjorde også opmærksom på den aktuelle situation i markedet vedr. prisstigninger, 

problemer med at skaffe materialer og arbejdskraft – tidshorisont er derfor ukendt. 

b. Flere foreninger udtrykker akut behov for mere plads i Holbæk Sportsby 

7. Evt.: 

a. Dialog om muligheder for yderligere samarbejde mellem de foreninger, der har interesse. 

Det kan være samarbejde om f.eks. kasserer- / medlemsadministration funktionerne – 

marketing og måske andet.  

b. Der bliver indkaldt til indledende møde om behov og muligheder i efteråret 2022 

 

 

20.05.2022/ Carsten Damgaard 


