
 

 
 

Holstebro Cityvækst  
Referat 23. oktober 2018 

 
 
Holstebro Rådhus 15.00 – 17.00, Mødelokale A  
 
Tilstede: Michael Ulsted (Holstebro Handelsstandsforening), Claus Lorentzen 
(Ejendomsejer), Jesper Henriksen (Holstebro Handelsstandsforening) , Kim 
Huus (Centeroperatør), Anders Jørgensen (Holstebro Musikteater), Henrik 
Schou Zacho (Holstebro Bibliotek), Lars Møller (Holstebro Kommune), Anders 
Debel (Holstebro Kommune) og Mette Højborg (Holstebro Kommune) 
 
Afbud fra: 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.  
 

2. Præsentation af Holstebro Udvikling P/S v/chefkonsulent Søren 
Hemdorff 
 
Søren Hemdorff præsenterede Holstebro Udvikling P/S. Herunder blev  
den kommende udviklingsplan for Holstebro by præsenteret.  
Udviklingsplanen vil blive udarbejdet i regi af Holstebro Udvikling P/S,  
men med stor involveringsgrad fra byens aktører, herunder Cityvækst.  
 
Forventet tidsplan for udviklingsplanen vil være 2019/primo 2020. 
 
I den mellemliggende periode vil der være stor mulighed for stadig at  
kunne arbejde med projekter i bymidten – projekter der ligeledes kan  
bruges til at kunne bidrage til udviklingsplanen. 
 
 

3. Drøftelse af det videre forløb i Cityvækst i forhold til 
dagsordenspunkt 2 v/Michael Ulsted 
 



 

På baggrund af præsentationen under pkt. 2 og de efterfølgende 
drøftelser, blev følgende besluttet: 
 

 Der drøftes i de respektive ”baglande” hvorledes vi bedst muligt 
kan give indspil til udviklingsplanen. Herefter samles til et 
fællesoplæg i regi af Cityvækst. Tidsfrist: ultimo november 

 Vi alle har nu en forpligtigelse i at få kommunikeret ud, at ”der 
sker noget nu” idet finansiering m.m. er på plads for den 
kommende udviklingsplan 

 
 
 

4. Evt. 
 

Følgende bemærkninger og spørgsmål blev ført til referat: 
 

 Status på P-henvisning: Der arbejdes på en model lige nu for den 
fremtidige P-henvisning. 

 Der blev efterspurgt mulighed for, at gøre skiltningen ved P-huset 
mere tydelig. 

 Status på facadeafgift: der afklares pt. en række juridiske 
problemstillinger. Forventeligt er der endelig svar primo 2019. 

 Der blev orienteret om Holstebro Kommunes fremadrettet tilskud 
til julebelysningen i Holstebro by, Vinderup, Vemb og Ulfborg. 

 
 

 
 

 
 

 
 


