
 

Mødenotat – Brugerrådsmøde den 24. november 2022 i Holbæk Sportsby 

Deltagende foreninger: BAIDA, HBK, HBBK, Bordtennis, Fridykker, Roklub, HSM, HTPK, IF Ryttergården, 

Atletik, HB&I, Petanque, DGI, Svømmeklub, Tuse Næs Tennis, cykling, Holbæk Padel Klub 

Øvrige: Carsten Damgaard, Bruno Lundgård Hansen og Bente Maria Kløvgaard, Holbæk Sportsby 

Gæst: Thomas, KSO 

 

Tilfredshedsundersøgelse – indsatser 

Konklusioner udsendt – besvarelser overordnet positive 

Indsatser: Café – samarbejde på tværs – rengøring 

Invitationer til udvalgte foreninger udsendes – dialogmøde 

 

Frivillig-fest 

Festen den 7. oktober for frivillige i foreningerne i Sportsbyen var super hyggelig med et fint program. 

Fælles Frivillig-fredag for kommunen ultimo september 2023 afholdes i Multihallen – udfordringen her 

er det begrænsede antal frivillige pr. forening. Dialog med Holbæk Kommune om dette. 

 

LM Badminton 2023 

LM Badminton er for ungdommen/bredden og spilles i hele kommunen den 27.-29. januar 2023. Der 

forventes ca. 1.200 deltagere, og der spilles på 90 baner. Deltagerne sover på Stenhus, og kampe 

afvikles både i haller i lokalområderne og i Sportsbyens badmintonhal + Multihallen. Det er første gang, 

at LM holdes på Sjælland, og der er gratis adgang. 

Inden da afholdes DCU Cross Cup for den danske elite og bredde på den nye bane ved atletikstadion. 

Det sker lørdag den 3. december 2022 kl. 10-16. 

I det nye år afholdes også international Racketlon-turnering. Det sker den 6.-8. maj 2023. 

 

Indtjeningsmuligheder foreninger:  

Bierfest 15.04.2023 (Bordtennis, basket, håndbold og svøm er medarrangører) 

Firmajulefrokost 2023 (Bordtennis, basket, svøm og badminton er interesseret i indledende møde) 

Holbæk Knæk Cancer efterår 2023 (Bordtennis, senior motion, badminton i dagtimerne og måske 

petanque er interesseret i indledende møde, hvor Michael Christensen fortæller mere) 



Samarbejde på tværs 

Administrative opgaver som fx medlemsadministration, kassererfunktion, markedsføring, SoMe og 

medlemsrekruttering. 

Inviterer alle i Brugerrådet i 2023. 

 

Reklameaftale 

Hvad må vi? Reklameaftalen ligger hos Holbæk Kommune og bliver efterfølgende via 

Forretningsudvalget sendt til Brugerrådet. 

Ok med mobile reklamer (Ej skilte - ønske om skærme) 

 

KSO (gæst – tilbud til foreningerne) 

Kaiser Sport & Ortopædi er en hybrid mellem butik og klinik (nærvær – faglighed – passion) – fokus på 

vægtbærende træning. 

Tilbud til foreninger om at hjælpe trænere og medlemmer med at forebygge skader. 

Mere info om ”valghandling” udsendes til Sportsbyens Brugerråd i december måned. 

Ny formand for Fonden Holbæk Sportsby 

Bruno Lundgård Hansen er født i Holbæk og har altid været i idrætsforeninger. Han har også arbejdet i 

Holbæk Kommune og med OPP under Falck. Frem til foråret 2023 er han formand for DGI Midt- og 

Vestsjælland. 

Opfordrer til foreningsrepræsentant i Fonden (udpegningsret). Vigtigt, at der er lyst og opbakning. Alle 

foreninger skal have muligheden. Der forventes et bestyrelsesmøde (ca. 2 timer) pr. måned. 

 

Valg til Forretningsudvalget 

Forretningsudvalget mødes kl. 8-9.30 hver 6. uge og beskæftiger sig primært med principielle ting. 

Der var 3 medlemmer på valg, og alle tre modtog genvalg: Jacob Arneskov (vandsport), Liselotte Bonde 

(sundhedscentret) og Ole Colberg (Inde-idræt). 

 

Evt. 

Kan vi hjælpe hinanden? Enighed om at alle skal påtale ”forkert adfærd”, så vi passer på vores fælles 

faciliteter og undgår ekstra rengøring og skader. 

 


