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Formål 

Formålet med Byledelsen er, at etablere et operativt forum, som kan medvirke til at skabe 
en levende, attraktiv, sammenhængende og unik bymidte i Holstebro med et højt 
aktivitetsniveau.  

Der skal arbejdes på at sikre så høj grad af medejerskab som muligt blandt Byledelsens 
aktører. Endvidere skal der etableres en god koordineret kommunikation på tværs af 
detail, turisme, sport, kultur og erhverv etc. Indsatsen skal komme butikker, 
ejendomsejere, borgere og gæster til gode; og gøre det attraktivt for nye butikker at 
etablere sig i Holstebro.  

Holstebro bymidte omfatter området svarende til Handelsstandsforeningens zone 1. 

Ansvarsområde 

Der fokuseres på fire hovedområder i vilkårlig rækkefølge:  

1. Events og oplevelser skal koordineres bedre så det bliver en ekstraordinært god 
oplevelse at komme til byen. Det skal ske både gennem flere (koordinerede) 
events/aktiviteter og ved at sætte fokus på opholdsstederne i byen.  

2. Aktiviteter skal markedsføres så borgere, turister og kunder får mulighed for at 
vide, hvad der sker, hvor og hvornår – både eksternt (i forhold til kunder, 
besøgende og borgere) og internt (mellem handel, erhverv, kultur, kommune og 
ejendomsejere) 

3. Ingen tomme lejemål. Alternative samarbejder med henblik på at bruge ledige 
lejemål (midlertidig) til andre aktiviteter end detail. 

4. Det skal være nemt og en god oplevelse at komme ind til byen – det skal være 
nemt at orientere sig både på vej til/fra og under opholdet i byen. 

Der arbejdes med de fire hovedområder i en to-treårsplan som udarbejdes af Byledelse. 
Planen skal indeholde en række konkrete delmål (både procesmål og effektmål), så 
resultatet af indsatsen kan dokumenteres i forbindelse med Byledelsens årlige 
aktivitetsafrapportering til samtlige aktører i byledelsen.  

Udover de konkrete operative opgaver i regi af Byledelse, er det hensigten, at Byledelse 
bliver en naturlig dialogpartner – og ”fællesskaber” – med Holstebro Kommune i relation til 
de fire hovedområder. Den megen viden, som er samlet i Byledelse, ønskes således bragt 
i spil i en innovativ udvikling af Holstebro midtby.  

Byledelse er dog som udgangspunkt et ikke-politisk, men et operativt organ. I tilfælde, hvor 
der skønnes behov for politisk stillingtagen og offentlige udmeldinger (fx i pressen) vedr. 



overordnede udviklingsmæssige spørgsmål i relation til detailhandel og byudvikling i 
Holstebro varetages denne opgave af Holstebro Handelsstandsforening samt andre 
foreninger og interessenter som måtte have interesse heri (fx ejendomsejerne).  

Holstebro Byledelse udtaler sig som udgangspunkt ikke i sådanne sager. I tvivlsspørgsmål 
afklares eksempelvis pressehåndtering i et samspil mellem formanden for Byledelse og 
borgmesteren i Holstebro Kommune. Skulle det alligevel resultere i udtalelser i 
detailhandelspolitiske spørgsmål udtales disse af formanden for Byledelse.  

Organisering 

Byledelse består af 10 medlemmer:  

- 2 repræsentanter udpeges af/fra Holstebro Handelsstandsforening 
- 2 repræsentant udpeges af/fra ejendomsejere i Holstebro midtby 
- 2 repræsentant udpeges af/fra Kulturinstitutionerne i Holstebro bymidte  
- 1 repræsentant udpeges af/fra Braaten & Pedersen ApS (centeroperatør) 
- 1 repræsentant udpeges af/fra Datea A/S (centeroperatør) 
- 2 repræsentanter udpeges af/fra Holstebro Kommune (fra administrationen) 

Alle parterne vedbliver at være selvstændige juridiske enheder, men indgår i Byledelsen.  

Der etableres i et nyt overordnet koordinerende organ internt i Holstebro kommune, som 
tæller Erhvervs- og turismechef, kulturchef, planchef samt chef for udvikling og strategi. I 
spidsen for dette koordinerende organ står Holstebro Kommunes kommunaldirektør.  

Økonomi og beslutningskompetence 

Det nye Byledelse finansieres på følgende vis i 2017:  

o Holstebro Kommune bevilliger et tilskud til Holstebro Byledelse 
o Holstebro Handelsstandsforening kanaliserer X procent af deres 

medlemskontingenter til aktiviteter i Byledelse: anslået XX kroner årligt  
o Jyske Medier yder i dag et tilskud til Holstebro Handelsstandsforening på ca. 

Xx kroner årligt til annoncering og markedsføring. Dette beløb videreføres til 
Holstebro Handelsstandsforening og kanaliseres til Byledelse  

o Endelig er der en hensigtserklæring fra ejendomsejerne om et årligt bidrag til 
Byledelse på xx kr. 

Byledelse disponerer suverænt over udfærdigelse af aktivitetsstrategi og eget 
aktivitetsbudget. Udkast til budget udarbejdes af formanden for Byledelse i efteråret, 
godkendes herefter af bestyrelsen for Byledelsen. 

Byledelse leverer endvidere en årlig aktivitetsafrapportering senest ultimo november, som 
indgår i en samlede årsaktivitetsafrapportering til samtlige aktører.  

Byledelelsens regnskab føres af Holstebro kommune med fuld gennemsigtighed. 
Endvidere følges der op med kvartalsmæssige økonomiafrapporteringer til Byledelse. 
Regnskab og økonomiafrapporteringer godkendes formelt af bestyrelsen i Holstebro 
Byledelse såfremt de følger aftalt budget og nærværende aftale.  



Indstilling af medlemmer 

Medlemmer i Byledelsen skal enten være bosiddende eller arbejdende i Holstebro 
Kommune.  

Såfremt Byledelse ønsker en udvidelse af gruppen besluttes dette ved simpel afstemning. 
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. På samme måde afgøres 
andre afstemninger.  

Alle sidder for en toårig periode følgende kalenderåret. 

Valg af formand 

Formanden for Byledelsen er den til hver tid siddende formand i Holstebro 
Handelsstandsforening.  

Nedsættelse af Ad hoc grupper 

Byledelse nedsætter ad hoc projektgrupper efter behov.  

Mødefrekvens 

Der afholdes som udgangspunkt møder hver anden måned.  

Der afholdes minimum 1 årligt møde med Holstebro Kommunes Økonomiudvalg, hvor 
såvel status som kommende aktiviteter drøftes. 

Der vil endvidere være en årlig inspirationstur/tematur for bestyrelsen i Byledelsen. 
Eksterne kan inviteres med efter behov og ønske. Med henblik på at styrke dialogen med 
politikere i Holstebro kommunen inviteres Økonomiudvalget med på disse ture. 

Servicering af Byledelsen 

Holstebro kommune vil, via chefen for udvikling og strategi, forestå sekretariatsbetjeningen 
af Byledelsen. Chefen for Udvikling og strategi deltager således i Byledelsens møder og 
aktiviteter. 

I relation til aktiviteter i regi af Byledelse vil det primært være chefen for 
Handelstandsforening samt Holstebro kommunes eventchef. Hvad angår alle 
personalemæssige forhold refererer chefen fra Handelstandsforeningen til bestyrelsen for 
handelsstandsforeningen og Holstebro kommunes Eventchef til sin forvaltningschef. 

 


