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Dagsorden
1.

Indledning v. Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen

Borgmesteren bød velkommen og inviterede til åben dialog. Borgmesteren takkede for de input og bemærkninger som foreningerne havde bidraget med til udarbejdelse af det materiale, som er blevet
sendt rundt forud for mødet.
2.

Bordrunde

Holbæk Basketball
- Depot er for lille, der er ikke plads til basketbolde, da depotet er fyldt med bander. Foreningen forslår at fjerne fodbold-banderne, som står i depotet.
- Det larmer når klubben dribler, det er til gene for andre foreningers aktiviteter i hallen, som
foregår samtidig
- Udfordringer med lysgener i multihallen
- Udfordringer med pladsforhold ved baner (omkringliggende areal er for lille til kampe i seniorrækker.
- Udfordringer med sikkerhedsafskærmning ved baner.
- Byggefelt D bør anvendes til idrætsformål
Holbæk Håndbold
- Depot er for lille, samme udfordring som v. Basketball klubben
- Lysgener, samme udfordringer som Basketball klubben
- Klubben oplever, at der ikke er plads til tilskuer inde i hallen, når der spilles kampe på begge
baner fx ved stævner.
Holbæk Løbeklub
- Er flyttet delvist i sportsbyen, bruger sportsbyen som mødested og omklædningssted
- Omklædningsrum fungerer fint og foreningszonen er god
- Godt, at medlemmer kan låne skabe til værdigenstande samt bruge cafe og foreningszone
- Afventer aflevering af atletikstadion, da den ikke kan bruges endnu.
Holbæk Senior Motion
- God opstart af foreningen, god opbakning fra kommunen (80 medlemmer på 14. dage)
- Ønsker sig 2 ”låne-rollatorer” i receptionen
Pétanque Holbæk
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Er ikke rykket til sportsbyen endnu, idet foreningen afventer etablering af nyt toplag på banerne. Der er dialog med fonden og kommunen om en løsning.
Foreningen mangler mulighed for selv at kunne tænde/slukke lyset v. banerne.

Badminton i dagtimerne
- Foreningen oplever, at der ofte er udfordringer med småsten inde på badmintonbanerne,
formentlig fordi der er gået på banerne med udesko. Derfor er der brug for supplerende rengøring.
- Foreningen melder at der er rodet i depotet og derfor trangt på pladsen.
Fægteklubben
- Glade for at være i sportsbyen
- Foreningen mangler skabe til udstyr
Holbæk Bordtennis
- Glad for bordtennishallen
- Er vokset fra 18 til 140 medlemmer. Det giver udfordringer med lyset i enderne af hallen.
Lyset er gearet til 4 borde, grundet medlemstilgang har forening har brug for at sætte 6
borde op som standard – det giver dårligt lys i enderne af hallen.
- Udluftningen er en udfordring. Der er tung luft, som var særlig tydeligt i sommerens varme.
- Mangler depotplads
Holbæk Svømmeklub
- Glad for dialogproces
- Vandet er godt, luften er god
- Depot plads fungerer
- Gulvet bobler – det giver ro, at der er fokus på at få løst problemet fra fondens og kommunens side
- Mindre sikkerhedsmangler (døre smækker / pal i afskærmningsbom skal kunne sikres).
- Mangler strøm til pace-ure inde i hallen
- Mangler tørreskabe, som er placeret før omklædningsrummene (der er skabe i den gamle
svømmehal, der mangler et sted, de kan sættes.
- Der er brug for større omklædningsrum
- Mangler arbejdspladser til 4 personer, skal kunne aflåses af hensyn til personoplysninger.
- Klubben er glad for dette møde og denne dialogproces.
Holbæk Tennis og Padelklub
- Det er ikke blevet som de har håbet
- Er glad for den fjerde indendørs tennisbane og hardcourt underlag
- Er glad for padel-mulighederne
- De mangler rammer for at skabe socialt samvær udendørs
- Der blæser meget derude
- Der mangler at blive lagt fliser
- Der er nogle sikkerhedsudfordringer med stålsøjler indendørs
- Der mangler kontorplads
- Der mangler tilskuerpladser v. Center court
- Ønsker adgang til lysstyring i hallen
- Bekymret over udsigten til bebyggelse af byggefelt D – det vil skygge for tennisanlægget
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Mangler sammenhæng mellem inde og ude.
Sportsbyen bliver kun et flagskib, hvis forholdene kommer i orden.
Foreningerne er slidte af forløbet.

Holbæk Dykkerklub
- Er ikke startet endnu
- Vil gerne kunne bruge bassinet til træning og uddannelse, men en del af deres aktiviteter må
foregå andetsteds, da vanddybden er for lav.
Holbæk Fridykkerklub
- Vandet er af god kvalitet
- Ønsker også pace-ure
- Ønsker skammel/kant i stedet for fuge langs bassinkant
- Ønsker at fastholde de tider, som de har fået tildelt
Holbæk Fremad (atletik)
- Har ikke taget faciliteterne i brug endnu, da de ikke er færdige
- Fraflytningsvilkår fra gamle faciliteter er endnu ikke afklaret
- Ønsker politisk stillingtagen til den økonomiske ramme for foreningerne fremadrettet kan
bruge sportsbyens faciliteter.
- Byggefelt D skal ikke bruges til andet end idrætsfaciliteter
Holbæk Racerunners
- Enig med Holbæk Fremad
- Mangler plads til opbevaring af deres udstyr (petracykler mv.)
- Fokus på tilgængelighed - der mangler adgangsvej, så kørestole kan komme hen til atletikstadion
Holbæk Cykelsport
- Mangler depot, er i dialog med fonden. Klubbens flytning afventer dette
- Ønsker hovedstien asfalteret
Holbæk Bold- og Idrætsforening
- Glade for sportsbyen – det har potentiale til at blive en succes
- Hvis kommunen fastholder de vilkår, som kommunalbestyrelsen har besluttet for fraflytning
af borgmestergårdsvej, så ophører klubben med at eksistere
- Speaker/tv-rum mangler på stadion
- Græs på stadion er fint, de øvrige græsbaner er meget hårde.
- Vigtigt at banerne klippes inden kamp – ikke efter kamp
- Udfordringer med sten på banerne – fonden er opmærksom på dette
- Der er kontraktkrav om, at der v. græsbaner skal være + 20 % yderligere areal. Klubben kan
ikke se, at dette er opfyldt
- Mangler en kampbane (den der ligger på atletikfaciliteten)
- Ønsker hegn omkring græsbanerne, boldene bliver væk / ryger i søen
- Ønsker en kortest rute-vej fra bane 6 og ned til sportsbyen / alternativt etablering af toiletfaciliteter midt i anlægget
- Containere midt i anlægget er ikke isoleret – derfor kan de ikke bruges til vinteropbevaring.
- Udgifter til materiale til indretning af containere er uafklarede
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Kunstgræsbanerne er ujævne og skal repareres. Der er brug for dialog
Lyset på kunstgræs er fint på de 2 baner, men der mangler lys på mellemstykket, så det kan
anvendes til aktiviteter
Der mangler omklædningsrum for at kunne afvikle det antal kampe, klubben har brug for
Vaskerummet er en udfordring, der er ikke aftræk til tørretumbler – kondenstørretumblere
tager lang tid om at tørre.
Mangler skabsplads (har 60 skabe i gamle faciliteter) Brandmyndighederne har sagt nej til
mulig placering
Mangler kontorplads – ønsker eget kontor
Mangler skiltning / way-finding, særligt når der kommer gæster udefra.
Efterlyser en klar plan for hvad og hvem der har ansvar for de forskellige dele – herunder
økonomien.

Holbæk Badmintonklub
- Mangler vindue op til klubzone
- Mangler tilskuerpladser
- Mangler affaldsspande rundt omkring i hallen
- Bule i en bane – det er fonden opmærksom på
Dialogrunde
-

Der blev spurgt til muligheden for at udbygge Sportsbyen.
o Administrationen bekræftede, at en eventuel udbygning af Sportsbyen formentlig vil
skulle ske på / ud mod byggefelt D eller ud mod fodboldbanerne hvilket vil være vanskeligt.

-

Fra politisk hold blev der spurgt til, om nogen foreninger havde oplevelsen af, at være blevet
lovet noget, som ikke står i kontraktmaterialet.
o Tennisklubben: følelse af, at nogle af de mundtlige aftaler er gledet ud af udbudsmaterialet, men kan ikke sige det konkret, da klubben ikke mener at have set kontraktmaterialet.
o Atletikklubben: der er ikke afgivet løfter forud for 2015, som ikke er overholdt. Klubben forbliver på den nuværende placering, indtil klubbens krav til funktioner i sportsbyen er opfyldt. Klubben sagde ja til at flytte atletikstadion fra byggefelt D, fordi
klubben kunne se at det var eneste mulighed for at udvide sportsbyen. Derfor opfordrer klubben til at, byggefelt D anvendes til udvidelse af sportsbyen fremfor at blive
solgt fra. Klubben efterlyser strammere styring fra top til bund. Klubben har manglet
politisk styring for de aftaler, der blev indgået om at de skulle have samme forhold
som nu, fx at de ville få gratis adgang til fitnesscenter, som de havde i de gamle faciliteter – hvor de har egne fitnessfaciliteter.
o Basketball: Klubben oplyste, at de i den indledende proces hos Kullegaard fik at vide,
at de ikke skulle gå i detaljer på det tidspunkt, det ville blive håndteret senere. Efterfølgende kom der aldrig en dialog om detaljerne.
o HB&I: blev lovet at de ville blive kompenseret for deres egenkapital, efterfølgende
blev benyttelsesaftale fundet, hvilket ændrede forudsætningerne for den aftale.
Klubben opfordrede til at der findes midler til at gøre sportsbyen helt færdig.
o Dykkerklub: er aldrig blevet inddraget i noget. Derfor er de dårligere stillet i dag.
o Håndboldklub: ønsker 3-partsmøder (klub, fond, kommune)
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Tennis: de ting, som er nævnt i dokumentet ”supplerende ønsker” er ting som klubben mener de er blevet.
Tennis: Trafikafviklingen skal forbedres.

Afsluttende bemærkninger
-

Tennis: der er brug for en snarlig afklaring – herunder en politisk afklaring af, om man vil
finde de fornødne midler, som skal til for nå helt i mål.

-

Badminton i Dagtimerne: der mangler lys på sports allé – ønsker ændring af busrute, som
slutter i Megacentret fremfor den nye busrute, som har meget få brugere

-

Fonden: vi arbejder på at få det sidste på plads. Der er mange ting som skal justeres til – der
arbejdes på tingene i fællesskab med kommunen.

Afrunding
Borgmesteren afrundede mødet ved at opliste de 3 spor, som det videre forløb skal følge:
1. De kontraktkrav der er til anlægget skal leveres. Aftales mellem fond og kommune
2. De udeståender der er i dagligdagen skal løses. Samarbejde mellem fond, kommune og foreninger
3. De supplerende ting skal drøftes politisk, og kan imødekommes, hvis det prioriteres at anvende flere penge på Holbæk Sportsby.
Der var bred enighed om, at de inviterede, til dette fællesmøde skulle mødes igen om 6 måneder til
et statusmøde.
Der blev fra flere sider givet udtryk for at se konstruktivt fremad og holde fokus på den gode dialog.
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