
CVR-nummer 37860433

Adresse c/o Advodan
Gl Ringstedvej 61

Postnummer og by 4300 Holbæk

Startdato 06.07.2016

Virksomhedsform Erhvervsdrivende fond

Reklamebeskyttelse Nej

Status Normal

Kommune Holbæk

Branchekode 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og
velgørende formål

Formål Fondens formål er, at opføre, drive og videreudvikle Holbæk SportsBy -
"Fremtidens idrætsbillede - Svømme-, idræts- og sundhedscenter" inden for
de i punkt 1.4 angivne virkeområder. 1.4 Fondens virkeområder er følgende:
1.4.1 Holbæk SportsBy skal være et fremtidssvarende aktivitetsområde for
både bredde og elite i konstant udvikling og skal give Holbæk puls og
nytænke sammenhænge mellem sundhed og idræt. 1.4.2 Holbæk SportsBy
skal sammentænke forskellige brugere og funktioner; af sundhed og idræt, af
aktive og inaktive brugere og af alle aldersgrupper. 1.4.3 Den økonomiske
baggrund for driften og videreudvikling af fonden skabes ved, at Fonden er
den udførende part i OPP projektet Holbæk SportsBy og ved udøvelse af
anden kommerciel virksomhed med naturlig tilknytning til Holbæk SportsBy.
Der kan etableres særskilte juridiske enheder til varetagelse af aktiviteter
inden for fondens formål.

Udvidede virksomhedsoplysninger

Dato: 07.11.2018

Fonden Holbæk SportsBy

   

Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler
eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af

data.

Side 1



Momsregistreret Slå op på skat.dk

Regnskabsår Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato 06.07.2016

Registreret Kapital 300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode 06.07.2016 - 31.12.2017

Tegningsregel Fonden tegnes af formanden sammen med 1 bestyrelsesmedlem, eller af 3
bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelse (Formand)
Morten Casper Henriksen
Markeslev Huse 22 
Markeslev
4300 Holbæk
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt 

Carsten Damgaard Jensen
Rolighedsstræde 11, st. th.
4300 Holbæk
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt 

Tommy Vestergaard Jensen
Nørrevang 5
4300 Holbæk
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt 

Klaus Elkjær Rasmussen
Strandmøllevej 236
4300 Holbæk
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt 

Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB
Ahlgade 63
4300 Holbæk 

Tegningsregel, personkreds og revisor

Reelle Ejere Bestyrelsesmedlemmerne anses som reelle ejere 

Ejerforhold

Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler
eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af

data.
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Dato: 07.06.2018 Periode: 06.07.2016 - 31.12.2017

Regnskaber

Årsrapport

Navn Fonden Holbæk SportsBy

P-nummer 1021579765

Adresse c/o Advodan
Gl Ringstedvej 61

Postnummer og by 4300 Holbæk

Startdato 06.07.2016

Branchekode 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og
velgørende formål

Reklamebeskyttelse Nej

P-enheder

26.10.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 37860433

Navn og adresse: 
Fonden Holbæk SportsBy
c/o Advodan, Gl Ringstedvej 61, 4300 Holbæk

Bestyrelse: 
Fratrådte:

Thomas Kullegaard, den 23.10.2018.

28.06.2018 Ændring af adresse

CVR-nummer: 37860433

Navn og adresse: 
Fonden Holbæk SportsBy
c/o Advodan, Kanalstræde 10, 4300 Holbæk

Ny adresse: c/o Advodan, Gl Ringstedvej 61, 4300 Holbæk 

01.05.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 37860433

Registreringshistorik

Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler
eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af

data.
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Navn og adresse: 
Fonden Holbæk SportsBy
c/o Advodan, Kanalstræde 10, 4300 Holbæk

Bestyrelse: 
Fratrådte:

Peter Michael Højgrav-Huus, den 28.04.2017.

16.02.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 37860433

Navn og adresse: 
Fonden Holbæk SportsBy
c/o Advodan, Kanalstræde 10, 4300 Holbæk

Bestyrelse: 
Fratrådte:

Claus Sørensen, den 03.02.2017.

Tiltrådte:

Peter Michael Højgrav-Huus, Stenhusvej 15, 4300 Holbæk, den 03.02.2017, Tommy Vestergaard Jensen,
Nørrevang 5, 4300 Holbæk, den 03.02.2017.

07.07.2016 Nye selskaber

CVR-nummer: 37860433

Navn og adresse: 
Fonden Holbæk SportsBy
c/o Advodan, Kanalstræde 10, 4300 Holbæk

Fondsmyndighed: Erhvervsstyrelsen 
Stiftelsesdato: 06.07.2016. 
Seneste vedtægtsdato: 06.07.2016. 

Kapital:
kr. 300.000,00. 

Kapitalklasser: Nej

Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 300.000,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.

Bestyrelse:

Morten Casper Henriksen, (formand), Markeslev Huse 22, 4300 Holbæk, den 06.07.2016, Carsten Damgaard
Jensen, Rolighedsstræde 11, st. th., 4300 Holbæk, den 06.07.2016, Thomas Kullegaard, Dragerupvej 39, 4300
Holbæk, den 06.07.2016, Klaus Elkjær Rasmussen, Strandmøllevej 236, 4300 Holbæk, den 06.07.2016, Claus
Sørensen, Lærkevej 6, 4300 Holbæk, den 06.07.2016.

Fonden tegnes af formanden sammen med 1 bestyrelsesmedlem, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller

Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler
eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af

data.
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af den samlede bestyrelse..

Revision:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB,
Ahlgade 63, 4300 Holbæk, den 06.07.2016.

Første regnskabsår:

06.07.2016 - 31.12.2017.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:
Fondens formål er, at opføre, drive og videreudvikle Holbæk SportsBy - "Fremtidens idrætsbillede - Svømme-,
idræts- og sundhedscenter" inden for de i punkt 1.4 angivne virkeområder.1.4 Fondens virkeområder er følgende:
1.4.1 Holbæk SportsBy skal være et fremtidssvarende aktivitetsområde for både bredde og elite i konstant udvikling
og skal give Holbæk puls og nytænke sammenhænge mellem sundhed og idræt.1.4.2 Holbæk SportsBy skal
sammentænke forskellige brugere og funktioner; af sundhed og idræt, af aktive og inaktive brugere og af alle
aldersgrupper.1.4.3 Den økonomiske baggrund for driften og videreudvikling af fonden skabes ved, at Fonden er
den udførende part i OPP projektet Holbæk SportsBy og ved udøvelse af anden kommerciel virksomhed med
naturlig tilknytning til Holbæk SportsBy. Der kan etableres særskilte juridiske enheder til varetagelse af aktiviteter
inden for fondens formål.

Fra Til

06.07.2016 27.06.2018 c/o Advodan
Kanalstræde 10 4300 Holbæk

Historiske stamdata

Adresse

Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler
eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af

data.
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