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Den 30. marts 2017 mødtes Holstebro Byledelse til et strategi seminar på Nørre Vosborg. 
Formålet med strategidagen var dels at få skabt fundamentet til at formulere konkrete 
handlingsplaner for de 3 indsatsområder, og dels at få skabt et fælles fundament for 
Byledelsens fremtidige virke.  
 
På mødet deltog: 
 

- Michael Ulsted 
- Jesper Henriksen 
- Kim Huus 
- Trine Petersen (afbud fra Henrik Zacho) 
- Kristian Kryger 
- Claus Lorentzen 
- Lars Møller 
- Anders Debel 
- Steen Brokær 

 
Endvidere var der inviteret 3 foredragsholdere: 
 

- Marlene Hassel, Stads-, centrum-, plats- och destinationsudtvikling 
- Kathrine Heiberg, Reteam Group  
- Jonas W. Pedersen, Chef i Holbæk Byforum 

 
Dorthe Bjerre, Synergii var facilitator for dagen. 
 
Byledelsen fik inspirationsindlæg, som efterfølgende blev omsat til konkrete ideer og 
aktiviteter i forskellige arbejdsgrupper. 
 
Dette er referatet fra denne dag! 
 
Udkast til handlingsplaner kan læses særskilt i vedhæftede dokument (NV Udkast HP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formand Michael Ulsted indledte dagen med at pointere, at samarbejdet mellem de 
forskellige parter var vigtigt at få udbygget.  
 
Herefter gennemgik Dorthe Bjerre (DB) dagens program, som skiftede mellem 
inspirationsindlæg og efterfølgende gruppearbejde. Vigtigheden af, at deltagerne søger at 
spille hinanden stærke, søge enighederne, og begrave ”plejer” blev fremhævet. (Bilag A. 
PowerPoint fra indledningen). 
 
Marlene Hassel (MH) havde efterfølgende et indlæg om erfaringer fra Sverige, herunder 
hendes oplevelse af Holstebro bymidte. 
 
MH bad indledningsvist alle medlemmer af Holstebro Byledelse om at fortælle, hvilke 
kompetencer de kunne tilføre Byledelsen. Vigtigt at kende hinandens styrker hvis 
samarbejdet skal være godt og velfungerende. 
 
Følgende blev angivet: 
 
Trine – Evnen til at opbygge relationer og kommunikation 
Kim Duus – Kendskabet til at drive centre og udvikle ejendomme 
Lars Møller – Evnen til at se sammenhænge 
Claus Lorentzen – Evnen til at se muligheder 
Kristian Kryger – Ejendomsudvikling 
Jesper – Evnen til at se muligheder og finde løsninger 
Michael Ulsted – Evnen til at tænke skæve tanker 
Steen Brokær – Evnen til at eksekvere  
Anders Debel – God til at være Teknisk direktør og hvad det indebærer 
 
Hovedbudskabet i MH var: 
 

 
 

- Ikke alle vil deltage i udviklingen af bymidten, men hovedparten er interesseret. Hold 
fokus på de 80 pct. som ønsker at deltage i samarbejdet 

- Lav en strategi for hvordan tomme lejemål aktiveres 



- Ejendomsejerne har en stor opgave i at sikre, at bygningerne passer ind i byens DNA 
- Koordiner indsatserne på tværs af brancher, offentlige og private aktører 
- Inviterer byens brugere med til at udvikle byens pladser og rum 
- I DK lever Janteloven – drop den. Tro på I er gode og særegne 

 
MH og DB havde dagen før seminariet være på byvandring. MH tilbagemelding herpå var: 

- I har meget kunst, men I fortæller ikke historien bag kunstnerne  
- Byens markedsføringsmateriale er lidt gammeldags 
- Det var svært at finde ind til byens kerne. Hun kørte rundt om byen, men havde 

vanskeligt ved at finde ind til byen 
- Mange sivegader og passager er ikke navngivet, hvilket gør det svært af finde rundt 

 
Bilag B. MH Power Point. 
 
Indsatsområde 1 
 
MH og DB indlæg blev brugt som optakt til diskussion af handlingsplaner for Indsatsområde 
1: Events, koordinering og markedsføring. Grupperne fik til opgave at identificere events og 
kategorisere dem efter, om de tiltrak kunder lokalt, regionalt eller nationalt. 
 
Efterfølgende var der fremlæggelse fra alle grupperne og diskussion af forslagene.  
 
 
 

 
 
 
Sammenfatning af gruppernes tilbagemelding og de efterfølgende drøftelser er: 
 
Lokale events. 
 
Vurderes at der er over 1000 små events pr anno. Eksempler herpå er: 

 Regatta 
 Diverse løb 



 Kulturdivisionen – slagteriet 
 Holstebro Åben 
 Holstebro Handelsstandsforening 
 Holstebro Bibliotek 

 
Regionale events. 
 
Vurderes at der er mellem 50 – 10 events pr anno. Eksempler herpå er: 

 Rock i Holstebro 
 Klassiske dage 
 TTH kampe 
 Musikteatret 
 Holstebro Festuge 
 Off Road (Kultur samarbejde) 

 
Nationale events: 
 
Vurderes at der er mellem 10 - 20 events pr anno. Eksempler herpå er  

 Musikteatret 
 Påskecup 
 Kulturen i Holstebro 
 Regatta 

 
Indsatsområde 2 
 
Kathrine Heiberg (KH) fra Reteam Group kom efterfølgende med et inspirationsoplæg til 
indsatsområde 2 om, hvordan man kan desige en analyse af byens butiksmix, herunder 
hvordan der kan laves strategisk udlejning.  
 

 
 
 



Hovedbudskaberne I KH indlæg var: 
 

- Detailhandlen (Handelsstandsforeningen, centre og butikkerne generelt) skal 
formulere egen startegi for byen udvikling. Dette er en vigtig forudsætning, hvis 
dialogen med kommunen skal være værdiskabende 

- Butikkernes fysiske indretning og udformning skal understøtte e-handlen. E-handel er 
blevet et element, som butikkere skal indtænke i salg, dekoration og indretning 

- Det er afgørende at inddrage byens infrastruktur i den overordnede udvikling af 
midtbyen 

- Udarbejde en helhedplan for byen. 
 
Bilag C. KH Power Point. 
 
Herefter blev deltagerne inddelt i nye gruppe. Opgaven var at diskutere hvad de 4 
hovedaktører i Byledelsen kan bidrage med i relation til at aktiverer tomme lejemål. 
 
Sammenfatning af gruppernes tilbagemelding og de efterfølgende drøftelser på spørgsmålet  
”Hvad kan I bidrage med i forhold til udlejning og aktivering af tomme lejemål? er følgende: 
 
Udlejer: 

 Rådighedsafgivelse af tomme lokaler 
 Facader/ skiltning 
 Bykort på facader 

 
Lejer: 

 Åbningstider 
 Forny udstillinger og events 
 Service, herunder øge sprogkundskaber og viden om hinanden 
 Gode historier 

 
Kommunen: 

 Styring af byplanlægning 
 Skabe nye rum/overdækninger 
 Åbenhed, dialog 
 Hurtig sagsbehandlingstid 

 
Initiativer at forbedre samarbejdet 

 Key Account funktion i relation til lejerne 
 Talent Centrum 
 IV – Erhvervspolitik. Klynge med detail 
 Procedure for aktivering af tomme lejemål – 10 ting der er klare til at blive sat ind/ 

dekorationer mm 
 
 
 
 
 



 
Energien var høj, og stemningen god. 
 

 
 
Indsatsområde 3 
 
Jonas Pedersen (JP) fra Holbæk Byforum var dagens sidste inspirator. Omdrejningspunktet 
for JP var aktivering af byrum, herunder hvordan de i Holbæk samarbejder omkring 
aktivering af bymidten. 

 



 
 
Hovedbudskaberne i JP indlæg var: 
 

- Opdel byen i mindre zoner og skab fællesskab omkring dem 
- Butikker er lettere at samarbjede med, når aktiviteten er nær deres lokation 
- Start med de små projekter, som giver synlighed og succes. I Holbæk havde de valgt 

indledningsvist at samarbejde om “adopter en blomsterkumme” 
- Arbejde med afgrænsede relevante temaer, det giver større ejerskab for butikkerne 
- Start samarbejder op i opgangstider 
- Handelsstandsforeningen er en del af Byforum, men stadig en selvstændig enhed 

 
 
JP indlæg blev efterfølgende drøftet I plenum. 
 

 
 
 
Sammenfatning af denne drøftelse er: 
 

- Byen skal inddeles i oplevelseszoner 
- Der er mange kunstinstallationer i byen, men fortællingen om kunstneren herunder 

om selve installationen er mangelfuld 
- Byledelsen skal tage en byvandring og se om forbindelsestier mm, er navngivet og lette 

at finde 
- ”De 100 kort” 
- Skal der laves en kunstrute? 

 
  
En god, udbytterig og inspirerende strategidag blev afrundet ved Steen Brokær, som i 
samarbejde med DB vil sammenskrive alle ideerne til handlingsplaner. Handlingsplanerne vil 
blive bearbejdet af Formandskabet og efterfølgende fremlagt til drøftelse og beslutning på det 
kommende møde i Holstebro Byledelse. 
 
 
    
 


