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Mødedato 23. august 2022  

Deltagere Liselotte Bonde Jensen (LB), Anders Kloppenborg (AK), Jacob Arneskov (JA), Steen U. Hansen (SU), Carsten Damgaard (CD)  

Fraværende Ole Colberg (OC), Bente Kløvgaard (BK) 

Kopi Brian Ahlquist (BA) 

                       Fra Carsten Damgaard (Udsendt 24. august 2022)   
Telefon +45 2271 2017 E-mail cd@holbaeksportsby.dk 

 
Hermed mødenotat af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 23. august 2022 kl. 08.00 – 09.00 i Sportsbyen: 
 
 

Emne: Hvem 

1. Seneste mødenotat 
Ingen bemærkninger 
 

 
ALLE 

2. Arrangementsforespørgsler 

• Racketlon - international turnering den 5. – 7. maj 2023 – er godkendt 

• Holbæk Bierfest lørdag den 15. april 2023 – Styregruppen har inviteret til 
foreningsmøde i uge 37 – dato endnu ikke fastlagt 

• Diverse forespørgsler – HSK: 
o JA informerede om udfordringerne med at få godkendt alle ønsker til 

arrangementerne i svømmecentret, som oftest betyder lukning af 
svømmecenter for offentlige gæster. JA er i dialog med Brian Ahlquist. 

• Julearrangement + optakt: 
o Nancy Maati har forespurgt på velgørenhedsarrangementer Juleaften + 

indsamlingsarrangement lørdag den 12. november. Ingen af de to 
arrangementer kræver koordination med andre foreninger/ brugere. 
Opbakning fra FU såfremt Sportsbyen siger ok. 

 
Alle arrangementsforespørgsler følger vedtaget procedure og er koordineret med berørte 
foreninger 
 

 
 
CD 
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CD 
 

3. Nye projekter 

• Petanque – overdækning – opholdsområde udeforeninger: 
o CD informerede om projektet. Lars Lloyd, Petanque, har inviteret til 

interessent/ orienteringsmøde i VIP Lounge 2 den 7. september 2022. 

• Udendørs træningsområde: 
o LB orienterede om projektet. Der er afholdt møde mellem Holbæk Kommune, 

Sundhedscentret, Sportsbyen og potentiel leverandør Kompan. De første 
oplæg til placering falder sammen med det første oplæg til placering af 
projektet ovenfor. Proces med samtænkning af de to projekter/ placeringer 
også i forhold til fremtidig udbygning af sundhedscentret. 

 
FU gav udtryk for, at begge projekter er spændende. 
 

 
 
CD 
 
 
LB 
 

4. Udbedring af gulv svømmecenter + gulv i Multihal efter vaccinecenter 

• Gulv i svømmecenter – status: 
o CD orienterede om, at kommunen har taget opgaven med renovering af 

gulvet hjem. Udgangspunktet er renovering i sommerferien 2023.  

CD 
 



 
Bedste hilsner 
Carsten 

o I mellemgangen mellem familiebassin og det storebassin er gulvet begyndt at 
boble op. Gulvet ligger fint i den øvrige del af svømmecentret 

• Gulv i Multihallen – status: 
o CD informerede, at der skal gennemføres en “Syn og Skøn sag” – den er 

igangsat. Indtil beslutning om udbedring følger Sportsbyen gulvet og 
nødreparerer ved behov, så brugerne fortsat kan dyrke idræt i Multihallen. 

 

5. Tilfredshedsundersøgelse 

• Besvarelser udsendt – næste step: 
o Besvarelser er sendt rundt i Brugerrådet den 6. juli 
o SU informerede, at DGI gerne kommer til møde for besvarelse af evt. 

spørgsmål, hvis dette ønskes 
o CD informerede om næste steps: 

▪ Sportsbyen fremlægger tre indsatsområder med udgangspunkt i 
besvarelserne – disse indsatsområder koordineres med FU og 
meldes herefter ud i Brugerrådet 

▪ Sportsbyen indkalder enkelte foreninger for konstruktiv dialog om 
udvalgte besvarelser – disse møder vil finde sted i september/ 
oktober 

▪ Generelt besvarelser, der ikke giver de helt store driftsmæssige 
udfordringer. 

 

 
 
 
SU 
 
CD 
 

6. Reklameaftale 

• Status fra Kultur & Fritid: 
o CD informerede, at Kultur & Fritid har sendt et første udkast til endelig aftale 

til gennemsyn og kommentering i Fonden 
o Der skal snarest muligt fremsendes udkast til endelig aftale til FU og 

efterfølgende skal Brugerrådet præsenteres for indholdet. 
o Det har været og er en lang proces. 

 

CD 

7. Foreningsarrangement 

• ”Sportsbyens Frivilligfredag” den 7. oktober 2022: 
o Der er møde i arrangørgruppen onsdag den 24. august 
o Økonomien gør, at arrangementet skal justeres til i forhold til de oprindelige 

ønsker 
o FU giver udtryk for, at det vil være rigtig fint, hvis arrangementet kan 

gennemføres – dato er meldt ud. Arrangørgruppen skal evt. ”stikke en finger i 
jorden” hos foreningerne, lyste til at støtte op om deltagelse i arrangementet. 

o En anelse bekymring for den korte tid til planlægning 

 
 
CD 
 
 
 
 
 
 

8. Evt. 
 

• SU opfordrede Kultur & Fritid til at genbesøge procedurerne for tildeling af tider i 
Multihallen. SeniorMotion oplevede i indeværende sæson at blive flyttet i forhold til 
ugedagene på grund af skolernes brug. SU har talt med Kultur & Fritid om dette frem 
mod næste tidsfordeling for sæson 2023/ 24 

• CD arrangerer møde med AK/ HBI og Brian Ahlquist vedr. depotplads, Procedure 
booking/ Fritidsportalen m.v. 

 
Næste møde tirsdag den 11. oktober kl. 08.00 – 09.00 
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