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INFORMATION TIL FORENINGERNE
Regler og retningslinjer for foreningernes benyttelse af idrætsanlæg i Holbæk kommune.
Idrætsanlæggene stilles til rådighed for foreninger, samt kommunale skoler, institutioner og ældreidræt.
Vær med til at værne om vores idrætsanlæg, så vi alle får glæde af, at færdes og spille i dem.

SERVICENIVEAU
FORVENTET SERVICENIVEAU
Drifts- og tilskudskontrakt

Fordeling af ansvarsområder fremgår af den indgåede drifts- og tilskudskontrakt mellem
kommunen og foreningen.
Den gældende drifts- og tilskudskontrakt skal altid overholdes.

Serviceniveau

Serviceniveauer udføres jf. gældende kvalitetsbeskrivelser.

Renholdelse generelt

Renholdelse for affald mv. på hele idrætsanlægget, herunder på græsarealer og i
beplantninger, foretages af foreningen jf. Drifts- og tilskudskontrakten.

INDRAPPORTERING
TILBAGEMELDING TIL KOMMUNEN
Vej og Park

Vej og Park kan kontaktes ifm. kommentarer vedr. den daglige drift f.eks. græsklipning mv.
Såfremt foreningen har ønske om en ændring ift. driften, f.eks. en klipning rykket ifm. et
stævne, kan Vej og Park kontaktes.

Skadedyr

Ved problemer med skadedyr findes informationer på kommunens hjemmeside.
Ifm. muldvarpe- og rågebekæmpelse kan Driftbestiller kontaktes.

Drænledninger

Opsyn og indrapportering ifm. dræn foretages af foreningen.
Ved indrapportering, drænproblemer og ledningsbrud skal Driftbestiller kontaktes.

Spille- og kampplaner

Kamp- og spilleplaner skal indsendes til Vej og Park.

Ansøgning om puljemidler

Der kan ansøges og tilskudsmidler fra udstyrspuljen hos Kultur og Fritid i kommunen.
https://holbaek.dk/oplev-holbaek/foreninger/stoetteordninger/udstyrspuljen/
Ved spørgsmål hertil kan Kultur og Fritid kontaktes.

Ansøgning til særlige arrangementer

Der skal ansøges om lån af arealer til særlige arrangementer via kommunens hjemmeside.
https://holbaek.dk/oplev-holbaek/foreninger/laan-af-kommunale-arealer/
Ved spørgsmål hertil kan Ejendomsadministration kontaktes.

Tiltag og anlægsprojekter

Ved ønsker om nye tiltag og anlæg skal Ejendomsadministration kontaktes.

Kontaktpersoner

Kontaktoplysninger på foreningens formand og baneansvarlige skal fremsendes til Kulturog Fritidssekretariatet i kommunen.
Ved ændringer i bestyrelsesposterne orienteres kommunen om dette via hjemmesiden.
https://holbaek.dk/oplev-holbaek/foreninger/foreningsoplysninger-start-en-forening/

INVENTAR
DRIFT OG DISPONERING
Mål

Mål tilhører kommunen, som efter behov kan flytte målene mellem idrætsanlæggene.
Returflyt af mål i forbindelse med græsklipning og opstrengning foretages af foreningen.

Net

Nettene tilhører Holbæk kommune.

Hjørneflag

Hjørneflagene tilhører foreningen.
Flytning af hjørneflag i forbindelse med græsklipning mv. foretages af foreningen.

Bænke

Bænke tilhører Holbæk kommune.

BANER
DRIFT OG DISPONERING
Baneflytning

Vej og Park udfører løbende flytning af baner, for at mindske slid de samme steder.

Baneopstregning

Opstregning udføres jf. det antal baner der fremgår af Drifts- og tilskudskontrakten,
og dette skal afspejles i de kamp- og spilleplaner foreningen fremsender.
Opstregning af baner udføres kun, såfremt kamp- og spilleplaner er fremsendt.

Praktisk udførelse af drift

Vej og Park udfører den praktiske vedligeholdelse af baner og beplantninger jf.
kvalitetsbeskrivelserne.

Handlefrihed / Råderum

Foreningen skal kontakte kommunen, såfremt der er brug for ekstern håndværker.
Håndværker bestilles af Driftbestiller, og må kun tilkaldes efter specifik accept fra
Driftbestiller.

LYSANLÆG
DRIFT OG DISPONERING
Daglig drift

Kommunen har en tilknyttet elektriker, ift. eftersyn og reparation af lysanlæg. Elektrikeren
bestilles af Driftbestiller, og må kun tilkaldes efter specifik accept fra Driftbestiller.

Årlig gennemgang

Gennemgang af lysanlæggene udføres i henhold til Stærkstrømsregulativet.
Driftbestiller samarbejder med elektriker, der udfører eftersyn af alle anlæggene.
Ved spørgsmål hertil kan Driftbestiller kontaktes.

El-måler

Aflæsning og indmelding af elforbrug foretages af foreningen, og skal indrapporteres til
kommunens El-leverandør.
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SOMMER- / VINTERSPIL
SPIL PÅ BANERNE
Sommer

I sommerperioden må spilles på græsbanerne, efter anvisning fra Vej og Park.

Vinter

I vinterperioden må kun spilles på grus- og kunstgræsbaner, efter anvisning fra Vej og
Park.
Ved problematikker i forbindelse med spil på banerne kan Driftbestiller kontaktes.

Frigivelse og lukning af baner

Vej og Park frigiver banerne til spil om foråret, og lukker banerne igen om efteråret.
Foreningen skal selv kontakte Vej og Park ved forespørgsler omkring åbning og lukning ift.
spil på baner.

KOORDINERING
KOORDINERING BRUGERE
Benyttelse af banerne

Såfremt andre foreninger, kommunale institutioner og fritidsbrugere ønsker at benytte
banerne, skal foreningen forestå koordinering jf. Drifts- og tilskudskontrakten, således at
andre brugere også får gavn af banerne.

KONTAKTOPLYSNINGER
Holbæk kommune, Vækst og Bæredygtighed, Driftbestiller, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk
Landskabsarkitekt Birgitte Aaskov, tlf. 72 36 62 45, biraa@holb.dk – Vest og nord
Landskabsarkitekt Kirsten Kingo Lundin, tlf. 72 36 73 19, kkl@holb.dk – Holbæk, øst og syd.
Holbæk kommune, Vækst og Bæredygtighed, Ejendomsadministration, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk
Asset managers, tlf. 72 36 25 06, ejendomsadministration@holb.dk
Holbæk kommune, Vækst og Bæredygtighed, Vej og Park, Parallelvej 52, 4300 Holbæk
Souschef Michael Nybo, tlf. 72 36 60 29, mny@holb.dk
Holbæk kommune, Kultur- og Fritidssekretariatet, Kasernevej 6, 4300 Holbæk
Holbæk kommune, kulturogfritid@holb.dk
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