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HOLBÆK

TID OG STED
FREDAG

16.00 Vandtårnsvej, Holbæk:
Børnecirkus for hele familien. Cirkus Kæphøj.

LØRDAG

10.00 Stadion, Svinninge:
Jubilæumsfest og sæsonafslutning starter. Svinninge
Idrætsforening.
10.00-11.00 Sortebrødreklostret, Holbæk: Åbent møde.
Anonyme alkoholikere.
10.00-12.00 og 13.00-16.00 Svinninge Modeljernbane, Lammefjordsvej 3: Åbent.
10.00-14.00 Markedsgade 3-5,
Holbæk: Loppemarked i
Kongsgården.
13.00 Vandtårnsvej, Holbæk:
Børnecirkus for hele familien. Cirkus Kæphøj.
14.00 Boligområdet Bjergmarken, Holbæk: Dansebattle
og basketballturnering.
Game.
14.00-19.00 Banen v. Bjergmarken 2: Street Game.
15.00 Pavillonen, Svinninge
Stadion: Reception. Svinninge Idrætsforening.
16.00 Vandtårnsvej, Holbæk:
Børnecirkus for hele familien. Cirkus Kæphøj.

Kontakt os på

Holbæk Redaktionen
Redaktør Lisbeth Rasmussen
Telefon 88 88 43 00
Mail: red.hol@nordvest.dk
eller ringsted.red@sn.dk.

Tre korte og et
sus fra fjorden
HOLBÆK: Der var fuldt hus
ved 19. hul i Holbæk Golfklub torsdag eftermiddag.
Foreningen markerede sit
50 års jubilæum med en
reception i klubhuset, og i
golf-jargon betyder 19. hul
klubhuset og de aktiviteter,
der foregår dér. Så jo, der var
tæt besat ved 19. hul. Flere
hundrede kiggede i kløbet
af eftermiddagen indenfor.
Blandt andre formanden
for Dansk Golf Union, Jim
Staffensen, Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard,
den tidligere golfstjerne
Steen Tinning, der begyndte
sin karriere på Kirsebærholmen, og både nuværende
og tidligere medlemmer af
HGK, der er Danmarks 13.
ældste golfklub.
At Holbæk Golfklub er noget særligt, blev understreget flere gange mellem hurra-råbene og »Suset fra fjorden«, som Holbæk-golferne
kalder den traditionen, de
har, for at slutte et hurra af
med en mellemting mellem
en hvislen og en fløjten.
- Holbæk Golfklub er en
forening med stor sjæl og
stor ånd, konstaterede Jim
Staffensen, formanden for
Dansk Golf Union. Det er
også en klub med stor, lokal
opbakning, både fra kommunen og fra private.
I dag, fredag, spilles der jubilæums-turnering med 130
deltagere, og der sluttes af
med spisning. Lørdag spiller juniorerne deres turnering i anledning af 50-året.
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Rengøring er blevet evalueret
UDBUD: Kvaliteten
af rengøringen på
blandt andet skoler
og institutioner er
blevet bedre siden
udbuddet i 2012.
Men der er stadig
plads til forbedringer, viser midtvejsevaluering. Flere
politikere opfordrer
til selvransagelse.

Af Morten D. Christensen
HOLBÆK: Der gik ikke lang
tid, efter at Holbæk Kommune pr. 1. marts 2012 overdrog
opgaven med at gøre rent i
en lang række kommunale
ejendomme - blandt andet
skoler og daginstitutioner til det private fi rma Forenede Service, før klager over
dårlig rengøringskvalitet
spredte sig med samme hastighed som nullermænd.

Men nu går det bedre, omend der stadig er ting, der
kan gøres bedre. Det er konklusionen i den midtvejsevaluering af rengøringsudbuddet, som byrådspolitikerne selv bestilte tilbage
i november på opfordring af
Socialdemokraterne, og som
de tog til efterretning på byrådsmødet i aftes.
- Vi tager den til efterretning, men den rejser også
nogle spørgsmål, som vi
i den socialdemokratiske
gruppe skal have en drøftelse af. Det er for eksempel,
hvilke områder der egner
sig til udbud, og hvilke der
ikke gør. Vi kommer måske
til at revidere vores syn på,
hvad der kan udbydes, sagde
fungerende gruppeformand
Finn Martensen (S).

Politikere sætter målene

Venstres Kurt Næsted ønsker fortsat at sætte opgaver
i udbud, men han opfordrede også til selvransagelse
blandt sine byrådskolleger.
- Da rengøringsudbuddet

blev godkendt, sagde byrådet god for, at lav pris skulle
vægte 60 procent i udvælgelsen. Det er noget, vi som
politikere beslutter, og det
må vi tage ansvar for. I fremtidige udbud kan vi så se på,
om vi skal prioritere andre
ting, sagde Kurt Næsted, der
ikke var medlem af byrådet
i 2011, da rengøringsudbuddet blev godkendt.
Enhedslistens
Karen
Thestrup Clausen gav udtryk for, at der også kan
være problemer på de dele
af ældreområdet, der er udbudt til Forenede Care - et
søsterselskab til Forenede
Service.
- Det er måske ikke alle,
der formår at klage, selv om
de er utilfredse, sagde hun.
Det fik voksenudvalgsformand Pernille Kruse (V) op
af stolen.
- Jo, der kommer faktisk
klager, men ikke som du
tror. Det vil jeg gerne vise
dig en dag, sagde Pernille
Kruse uden at uddybe.

Midtvejsevalueringen af den kommunale rengøring efter udbuddet
til Forenede Service i 2012 viser, at det går bedre.
Arkivfoto: Allan Nørregaard

Byretten er blandt landets hurtigste
DOMSTOLE: Retten i
Holbæk har landets
anden hurtigste
behandlingstid, når
det gælder civile
retssager. Dermed
har flere års fokus
på området båret
frugt.
HOLBÆK: Mens nogle domstole kæmper med sagsbunker, der bare vokser og vokser, ser det helt anderledes
ud i Retten i Holbæk. Her er
der nemlig god plads på skrivebordene, for den lokale byret har landets anden hurtigste sagsbehandlingstid,

når det gælder almindelige
civile sager.
I 2013 lykkedes det Retten
i Holbæk at afgøre 76,2 procent af de civile sager inden
for et år. Og det er kun Retten på Bornholm, der har
formået at gøre det bedre,
idet 87,9 procent af de civile
sager her var afgjort inden
for et år. Det viser den seneste statistik fra domstol.dk.
Hos Retten i Holbæk i
Domhusstræde er dommer
og fungerende præsident Lis
Hævdholm glad for den fine
placering.
- Vi har i flere år arbejdet målrettet på at få presset sagsbehandlingstiderne
ned. Når der for eksempel
er et hul i kalenderen eller

en retssag bliver aflyst, rykker vi andre sager frem med
det samme. Derfor er vi også
meget glade og stolte og klapper hinanden lidt på ryggen,
siger Lis Hævdholm.
En anden årsag til den
hurtige sagsbehandlingstid
er parternes vilje til at få sagerne hurtigt overstået, fortæller Lis Hævdholm.
- Parterne vil generelt gerne have de civile sager afgjort. Derfor oplever vi også,
at de selv lægger et pres på
deres forsvarere for at få sat
skub i tingene, forklarer den
fungerende præsident.

Udskiftning af advokat

Mens Retten i Holbæk har
succes med at få afgjort de

civile sager, er billedet ikke
helt så rosenrødt, når det
gælder behandlingstiden af
straffesager. Her placerer
den lokale domstol sig nemlig i midten blandt landets
øvrige byretter. Og det er
der en god forklaring på, fortæller Lis Hævdholm. For
mens de involverede parter
viser stor interesse i at få afsluttet de civile sager, ser det
helt anderledes ud, når det
gælder straffesagerne.
- For det første har vi problemer med at få forsvarene
til at møde hurtigt op. Derudover er der mange, der
pludselig skifter advokat,
og så må vi udsætte sagen.
Så skal vi til at finde et tidspunkt, der passer i vores ka-

lender og i forsvarsadvokatens, og det kan være svært,
siger Lis Hævdholm og fortsætter:
- I den sammenhæng har
vi en mistanke om, at der
er nogle, der skifter advokat netop for at få retssagen
skubbet yderligere frem.
Retten i Holbæk havde i
alt 345 almindelige civile
sager sidste år. Af disse blev
98 afgjort efter den såkaldte
hovedforhandling. Den gennemsnitlige
sagsbehandlingstid for disse sager var
8,8 måneder.
På Bornholm var der 58
civile sager i bunken af retssager. Den gennemsnitlige
sagsbehandlingstid var her
6,2 måneder.
quist

Byg-selv-raketter på rampe i Brorfelde
AKTIVITETSDAG:
Brorfelde
Observatorium
inviterer børn til en
dag i astronomiens
og rumfartens tegn.
BRORFELDE: Der vil uden
tvivl blive sendt mange
tanker til John F. Kennedy
Spacecenter i Florida fra
bakketoppen i Brorfelde på
søndag. På en af årets allerlængste dage inviteres børn

fra nær og fjern nemlig til en
eftermiddag i astronomiens
og rumfartens tegn. Blandt
andet skal der bygges raketter, og selv om det ikke bliver
en tur til månen i denne omgang, er der lagt op til nogle
spændende timer.
Brorfelde Observatorium
står for arrangementet i
samarbejde med Brorfeldes
Vennekreds, Holbæk Billedskole, Københavns Astronomiske Forening og Kosmosklubben.
Raketbyggerne skal møde
op med hver en halv-liters

sodavandsflaske i hård plastic.
Ud over at affyre vandraketter bliver der også mulighed for at kigge på solen i
specielle solkikkerter, og teleskopet, der var med i DR’s
julekalender forrige år, kan
studeres nærmere.
- Det er sommerens første
aktivitet. Vi glæder os, siger
Julie Bouchet, der er leder af
Brorfelde Observatorium.
Der er gang i aktiviteterne
mellem klokken 13 og klokken 16.
julius

Sol-kiggeri skal udføres med overordentlig stor forsigtighed. Billedet
her er fra et tidligere arrangement i Brorfelde.
Foto: Lotta Lemche

