
 
 

Holstebro Byledelse  
Referat 10. august 2017 

 
 
Holstebro Rådhus 15.30 – 17.30, Mødelokale 187  
 
Tilstede: Michael Ulsted (Holstebro Handelsstandsforening), Jesper Henriksen 
(Holstebro Handelsstandsforening), Claus Lorentzen (Ejendsomsejer), Kim 
Huus (Centeroperatør), Anders Jørgensen (Holstebro Musik Teater), Henrik 
Schou Zacho (Holstebro Bibliotek), Lars Møller (Holstebro Kommune) samt 
Anders Debel (Holstebro Kommune) 
 
Referent: Steen Brokær (Holstebro Kommune) 
 
Dagsorden for mødet er: 
 

1. Præsentation af oplæg til strategi for Byledelsen  
 
Formand Michael Ulsted bød velkommen. 
 
Efter en kort opsamling på Nørre Vosborg mødet, gik Michael Ulsted 
handlingsplanen (Strategi for Holstebro Byledelse) igennem. Overordnet 
set blev handlingsplanen godkendt med følgende bemærkninger til de 
respektive punkter: 
 
Pkt. 1.1 Udarbejdelse af årshjul: i dette arbejde inddrages kommunens 
eventchef 
 
Pkt. 1.3 Fokus på værdikæder: Vi starter med at fokusere på  
Kulturområdet – Kulturchef Lisbeth Gormsens inddrages i arbejdet 
 
Pkt. 1.4 Markedsføring: Der bør være fokus på, hvorledes byens  
besøgende guides rundt enten via tekniske løsninger eller fysiske pyloner  
m.m. – Her blev det foreslået, at vi får lidt ekstern input på optimale  
løsninger. 
 
Pkt. 2.2 Analyser fremadrettet: Vi bør undersøge de teknisk muligheder  
for at afdække hvorledes besøgende bevæger sig rundt i byen. Inspireret  
af Bibliotekets løsning med kameraregistrering af passanter, udarbejdes  
et forslag til en skalering af denne løsning til gågademiljøet. 
 
Pkt. 2.3 Aktivering af tomme lejemål: Af mulige interessenter blev som  
en start nævnt VIA, UCH og Biblioteket. 



Pkt. 3.1 Skiltning: Projekter som det netop afviklede naturfotos i  
gågaden bør vi have flere af. Dog skal det være enkeltstående  
begivenheder/happenings. Der arbejdes videre med konceptet.  
 
Vi vil i forbindelse med næste møde i Byledelsen tage på en fælles  
byvandring i Holstebro. Kulturkonsulent Charlotte Linvald blev foreslået  
som guide for vandringen. 
 
 

2. Valg af navn for Byledelsen 
 
Steen Brokær samlede op på drøftelsen vedrørende navngivning af 
Byledelsen.  
 
Det blev besluttet, at kommunens kommunikationsafdeling fremkommer 
med et konkret navneforslag til videre drøftelse i Byledelsen. Navnet må 
gerne signalere bevægelse, fremdrift og fremsynethed. 
 

3. Godkendelse af årshjul for byledelsen 
 
Steen Brokær fremlagde forslag til årshjul for Byledelsen hvilket 
indbefatter kvartalsvise ordinære møder i Byledelsen. Herudover vil der 
årligt være en strategidag. Endelig vil der også være et årligt 
koordineringsmøde med Holstebro Kommunes Økonomi- og 
Erhvervsudvalg. 
 
Sammen med referatet, blev det besluttet at udsende forslag til konkrete 
mødedatoer for det kommende år. 
 

4. Eventuelt 
 
Michael Ulsted fremlagde planer for en gennemgående tematisering af 
julebelysningen i bymidten. Der blev drøftet forskellige løsninger på 
placeringer og prioriteringer i forhold til projektet. Der vil på baggrund af 
drøftelserne og den efterfølgende behandling i handelsstandsforeningen 
blive sendt en konkret ansøgning til Holstebro Kommune.  
 
Regelsættet for facadeafgift blev kort vendt. 
 
Med udgangspunkt i Aarhus 2017 projektet MyPlayGround, var der en 
kort drøftelse om placering af aktiviteter i bymidten i forhold til at skabe 
mere liv. Der arbejdes videre med tankerne i projektet. 
 
Kim Huus orienterede kort om de påtænkte planer for udbygning af 
Nørreport Centret. 
 



Der blev efterspurgt mere cykelparkering i bymidten. På den baggrund 
blev der fra Holstebro Kommune efterspurgt konkrete problemstillinger. 
Alle har her ansvaret for at få disse meldt ind hurtigst muligt.  
Byens udstyr (bænke) og placering af disse blev også kort drøftet.  


