
 

 
 

Holstebro Cityvækst  
Referat 18. januar 2018 

 
 
Holstebro Rådhus 14.00 – 18.00, Mødelokale A  
 
Tilstede: Michael Ulsted (Holstebro Handelsstandsforening), Jesper Henriksen 
(Holstebro Handelsstandsforening), Claus Lorentzen (Ejendomsejer), Kim Huus 
(Centeroperatør), Henrik Schou Zacho (Holstebro Bibliotek), Lars Møller 
(Holstebro Kommune), Anders Debel (Holstebro Kommune), Anders Jørgensen 
(Holstebro Musikteater) samt Kristian Kryger (Ejendomsejer) 
 
Referent: Steen Brokær (Holstebro Kommune) 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Fotografering 
 
Alle blev fotograferet til ny hjemmeside 
 

2. Præsentation af ny hjemmeside 
 
Holstebro Cityvækst har nu hjemmesiden cityvækst.dk. Hjemmesiden vil 
gå i luften i løbet af gange kort tid. Hjemmesiden skal både håndtere den 
eksterne kommunikation/branding af cityvækst arbejde. Derudover vil 
hjemmesiden også have en lukket del, hvor gruppens medlemmer kan 
tilgå tidligere referater, dokumenter m.m. 
 

3. 2018 handlingsplan 
 
a. Oplæg fra Michael Ulsted: 
 
Michael Ulsted orienterede kort om mulighed/forslag til organisering og 
fysisk placeringsmuligheder for Holstebro Cityvækst. Herunder blev kort 
vendt mulighederne for, at Holstebro Kommune kunne bruge et fysisk 
kontor til en ”fremskudt forpost”. Det blev besluttet, at vi først drøfter 
konkrete handlinger/initiativer, hvorefter vi så ”sætter” holdet til 
opgaven. 
 
Markedsføring blev kort drøftet, herunder SoMe (Sociale Medier). – Her 
tilbød Anders Jørgensen, at vi i et vist omfang godt kunne trække på 
kompetencer fra musikteatret. 
 



 

 
Det blev også efter en kort drøftelse besluttet, at vi igen søger om 
Danmarks Bedste Handelsby. Ansøgningen og vurderingen vil give 
mulighed for, at få nogle ”pejlemærker” til konkrete indsatser. Kim Huus 
sender et forslag på, hvem der kan udarbejde en analyse for os. 
 
b. Inspirationsoplæg på synergi med arrangementer i byen 
 
Karsten Marcussen (formand for Holstebro Cup) gav en præsentation af 
Nordeuropas største håndboldturnering, der hvert år løber af staben i 
Holstebro. Der spilles i 21 haller, og der er mellem 4-5.000 
deltagere/tilskuere i byen, mens cup´en afvikles. 
 
Der blev drøftet konkrete forslag, således at Holstebro Cup kunne blive 
en større del af byen og omvendt. Bl.a. blev drøftet muligheden for, at 
stævnet åbnes med en åbningsmarch med deltagerne gennem gågaden.  
 
c. Gennemgang af strategi og forslag til indsatser 
 
Steen Brokær gennemgik kort de tidligere udarbejdede indsatsområder.  
På baggrund af drøftelserne er der nu udarbejdet en tilrettet 
handlingsplan for 2018. (Vedlagt referatet) 
 
Michael Ulsted og Steen Brokær udarbejder et forslag til tidsplan 
 
d. Økonomi og principper 
 
Punktet drøftes på næstkommende møde. 
 
 

4. Organisering og samspil med turismen i Holstebro Kommune 
 
Steen Brokær præsenterede organiseringen af turismeindsatsen i 
Holstebro Kommune med særlig fokus på Turismeforum. 
 
Turismen har stadig en vakant stol i Holstebro Cityvækst 
 

5. Evt. 
 

Handelsstandsforeningen forespurgte på P-vagter i city. 
 
 
 

 
 


