
 

 
 

Holstebro Cityvækst  
Referat 22. maj 2018 

 
 
Holstebro Rådhus 15.30 – 17.30, Mødelokale 187  
 
Tilstede: Michael Ulsted (Holstebro Handelsstandsforening), Claus Lorentzen 
(Ejendomsejer), Kim Huus (Centeroperatør), Henrik Schou Zacho (Holstebro 
Bibliotek), Lars Møller 
(Holstebro Kommune), Anders Debel (Holstebro Kommune) samt Anders 
Jørgensen 
(Holstebro Musikteater)   
 
Afbud fra: Jesper Henriksen (Holstebro Handelsstandsforening) og Kristian 
Kryger (Ejendomsejer) 
 
Referent: Steen Brokær (Holstebro Kommune) 
 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Siden sidst og handlingsplan 2018 v/alle 
 
Handlingsplanen blev gennemgået, og der blev gjort status på hver af de  
igangsatte initiativer. De fleste af initiativerne er rigtig godt i gang.   
 

2. Bymidteplan 
 
Der var enighed om, at der bør arbejdes videre med en ”visionsplan” for 
udvikling af bymidten i Holstebro. En plan som ud over indretningen af 
centrum også skal rumme elementer af ”kultur”. 
 
Det blev kort drøftet hvorledes, at der skal tilvejebringes en plan for den 
samlede bymidte i Holstebro. I den forbindelse blev det påpeget, at det 
ikke kun må være lokale, der evt. vil byde på dette projekt – der kan 
være fordele ved at lade nogle udefra give input til visionsplanen. 
 
På baggrund af drøftelserne blev følgende ført til referat: 
 

1. Teknik og Miljø udarbejder et forslag til kriterier til en mulig 
arkitektkonkurrence el. lign. ud fra følgende: 
- Bud på konkrete mål på, hvad vi vil opnå gennem planen for 

den samlede bymidte i Holstebro 



 

- Fokus på hvorledes den omkringliggende by og koblinger til 
denne kan understøttes 

- Hvordan involveres aktørerne i byen i dette arbejde 
(ejendomsejere, handlen m.m.)? 

- Planen skal være ambitiøs og fremadskuende, gerne på 10, 15, 
25 års sigt 

- Hvorledes kan den mulige investering i bymidten etapeopdeles? 
2. Forslag til kriterier m.m. rundsendes til kommentering hos 

medlemmerne af Cityvækst. 
3. Konkret ansøgning om tilskud til udarbejdelse af visionsplan 

sendes til Holstbro Kommune. Vurdering af ansøgningsstørrelse på 
ca. 1 mill. Kroner. 

4. Forventeligt vil sagen blive behandlet på Byrådets Budgetseminar i 
august 2018.  

 
 

3. Evt. 
 

Intet. 
 
 

 
 

 
 

 
 


