BERETNING 2016-2017
AFLAGT PÅ
GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 12. OKTOBER 2017

Hotel Schaumburg
AF FORMAND JØRN VEJGAARD

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR DEN 12.10.2017 KL. 18.00.

INDLEDNING
Også i år kan vi konstatere, at Dansk økonomi er i fremgang, og næsten alle brancher
melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft, ja faktisk er ca. 25% af alle virksomheder
i den situation, at de ikke kan skaffe nok arbejdskraft. Overordnet set er det jo positivt
ovenpå mange års krise, hvor pessimismen havde overtaget.
Dog er det alarmerende, hvis der ikke kan skaffes den fornødne arbejdskraft, og mulighederne er måske herefter enten udenlandsk arbejdskraft, udflytning eller outsourcing til
andre lande, eller i værste fald at måtte sige nej til flere opgaver.
Som nævnt før, har den førte uddannelsespolitik under krisen, været mangelfuld. Man
udnyttede ikke tiden og ledigheden til at få flere givet en uddannelse, eller opkvalificeret
den ufaglærte del af arbejdsmarkedet. Vi står stadig med ca. 800.000 i den arbejdsduelige alder, der er på offentlig forsørgelse, og selvfølgelig vil en del af disse kunne finde en
plads på arbejdsmarkedet, men det kræver politisk vilje og udholdenhed.
Centralisering omkring de store byer er en fortsat tendens, ungdommen rykker mod øst
til de store uddannelsesbyer, og for få vender tilbage efter endt uddannelse. Det er dog
bemærkelsesværdigt, at ser man prognoserne for de kommende år omkring udviklingen i
arbejdsløsheden, så vil man i store dele af Jylland opleve fuld beskæftigelse, og især jo
længere vestpå man kommer. Ser man på områderne omkring Århus og København, så
fortsætter de med en ledighed på 5% eller derover.
Det er absolut prisværdigt, at man de sidste par år har udflyttet statslige arbejdspladser
til provinsen, og i flg. statsministerens åbningstale i sidste uge, så er det regeringens
plan, at flytte endnu flere pladser ud i landet. Som omtalt på det seneste i pressen, vil
det også være en prioritet at få flere uddannelsessteder flyttet væk fra de store byer.
Vi skal dog huske på, at væksten i samfundet kommer fra den private sektor, hvorfor
fokus på den manglende arbejdskraft ikke må glemmes.
Regerings udspil omkring finansloven her i sensommeren har for de fleste været positive.
Omlægning/lempelse af registreringsafgiften på biler, skattelettelser, permanent indførelse af Bolig Jobordningen tidligere kaldet ”håndværkerfradraget”, er set fra erhvervslivets side positivt. Det vil kunne underbygge den positive udvikling, Danmark har været
inde i de seneste år.
At Bolig Jobordningen nu kun skal omfatte serviceydelser, er en begrænsning, der uvægerligt vil fremme det sorte arbejde, og som vi på ingen måde kan bifalde.

INDUSTRI
Sidste år kunne det konstateres, at ”erhvervslivet for alvor begynder at vejre morgenluft,
og finanskrisens sorte skyer er væk”.
Nu et år efter er det glædeligt, at den tendens, der kunne ses sidste år, er forstærket til
noget, der inden for mange brancher må betegnes som et reelt opsving.
Danmarks Statistiks konjunkturindikator er også på sit højeste niveau i mange år.
Der er dog også usikkerheder, som vil kunne påvirke en del brancher negativt. Her tænkes på en uforudsigelig Amerikansk præsident, uroen omkring Nordkorea og Brexit med
et p.t. uforudsigeligt slutresultat.
Det er positivt, at den usikkerhed, som Brexit har medført, har bragt de resterende EU
medlemslande tættere sammen. Ligeledes viser danske opinionsundersøgelser også en
øget opbakning til EU. Vi må alle bidrage til, at de positive sider af EU-samarbejdet bringes i fokus, og ikke bliver overtrumfet af historier om krumme agurker.
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Som et resultat af den positive udvikling, har beskæftigelsen i den private sektor nået et
niveau, hvor mange virksomheder har problemer med at finde de nødvendige medarbejdere med de rette kvalifikationer. Dette gælder i særlig grad faglærte samt medarbejdere
med højere uddannelser.
Holstebro Industri- & Håndværkerforening har sammen med UCH sat fokus på dette problem, under overskriften ”Kampen om de unge”. Det er et problem, at kun 18% af en
ungdomsårgang på landsplan, dog højere i Vestjylland, vælger en erhvervsrettet uddannelse, det er alt for lidt. Det er et område, der fortsat i det kommende år vil være et fokusområde for foreningen.
Et lyspunkt ang. erhvervsrettede uddannelser er, at UCH i et nært samarbejde med Vald.
Birn, har fået accept af at flytte grunduddannelsen af Støberiteknikere fra København til
Holstebro.
Vald. Birn har en størrelse, som kun få virksomheder i Holstebro-området kan sammenligne sig med. Men vi vil alligevel bede vore medlemsvirksomheder huske dette eksempel, som viser, hvad man kan opnå ved et målrettet samarbejde.
Vi er helt overbeviste om, at også andre virksomheder og brancher vil kunne tilføre erhvervsuddannelserne noget positivt, gennem samarbejde og kreativ tænkning. Her er det
godt at vide, at vi har en stærk og engageret erhvervsskole i byen.

BYGGERIET
Også i byggebranchen meldes der om mangel på arbejdskraft. Som de foregående år
fylder offentlige bygge- og anlægsarbejderne rigtig meget. Men også boligbyggeriet er i
højt gear, både det private marked såvel som udlejningsbyggeriet.
Det gælder såvel almennyttigt som pensionskassernes massive investering i netop udlejningsboliger i disse år.
For Holstebros vedkommende er der også godt gang i den. Parcelhusmarkedet buldrer
bare derud ad, og de kommunale byggerier fylder meget for branchen p.t. Men på sigt
kan man spørge sig selv, om vi kan blive ved med at bygge så meget i offentlig regi. Man
må formode, at der kommer en nedgang, især når alle sygehusbyggerierne er færdige. Vi
kan så håbe, at det privatfinansierede industri- og erhvervsbyggeri vil komme til at fylde
noget mere.
Gennem de senere år har vi i Holstebro og i vore nabobyer set, at der var overskud af
almennyttige lejeboliger, og der er efterhånden nedrevet en del gamle etageejendomme,
som stod foran en enten omfattende renovering, eller som det blev resultatet, at man
river dem ned.
Et paradoks når man tidligere på året kunne læse, at pensionskasserne netop udpeger
Holstebro, som en af de provinsbyer, hvor der kan være potentiale i at investere i nye
boliger. Nye toner fra de, der de senere år stort set kun har bygget i de 5 største byer i
Danmark.
Frygten vi står med nu, belært fra tidligere opgangstider, er om det lykkes at holde lønpresset i ave, så vi ikke får en større stigning i inflationen. Ingen har glæde af, at vi bare
giver hinanden større løn, og at stigende omkostninger efterfølgende tager det hele eller
mere til. Vi håber, at både firmaerne og de ansatte vil lade fornuften råde.
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UDDANNELSE
Som tidligere omtalt så er uddannelsespolitikken indenfor erhvervsuddannelserne gennem de sidste mange år fejlslagen. Vi skal ikke så mange år tilbage, før omkring 30% af
en ungdomsårgang valgte en erhvervsuddannelse. I de sidste 2 – 3 år har målet været
at komme fra de nuværende knap 20% op på 25%, men indtil videre er der ikke kommet
skred i dette forhold. Den seneste melding fra regeringen er en nedjustering af målsætningen. Det er en nem måde at komme omkring dette problem på, det vidner ganske
simpelt om manglende politisk vilje.
Nu bliver det spændende, om den vedtagne trepartsaftale vil have nogen effekt, når den
træder i kraft fra nytår. Firmaerne, der indgår uddannelsesaftaler, bliver bedre belønnet i
form af højere reduktioner m.v., og de der ikke uddanner det krævede antal, indenfor
deres fagområder, bliver straffet. Sunde principper men efter vores opfattelse et administrativt tungt system, hvor det er svært gennemskueligt at se, hvad det enkelte firma får
ud af det. Enkelthed har ikke været aftaleparternes stærkeste side.
Nu forholder det sig desuden således, at nogle lokale gymnasie-folk, tror at erhvervslivet
er forstokket og reaktionært og ikke tænker på, at viden er vejen frem, og at netop erhvervsuddannelserne er for meget i fokus i disse tider.
Intet kunne være mere forkert, der er i erhvervslivet stor bevidsthed om, at vi skal have
ansat medarbejdere med stor viden og de bedste kompetencer, hvis vi skal klare os i
konkurrencen med mange lande med meget lavere lønninger end her i Danmark. Udtalelserne kan kun skyldes manglende viden og indsigt i erhvervsuddannelserne, for her
ses viden og produktion som to sider af samme mønt. Erhvervsuddannelserne kan noget
unikt: de bygger viden ind i det at kunne et håndværk.
Vi har brug for alle, erhvervsuddannede, korte-, mellemlange- og lange videregående
uddannelser, men vi har behov for balance mellem de forskellige retninger. Vi er allerede
et videnssamfund og er samtidig et effektivt produktionsland, hvor vi ikke alene må tro,
at akademikere og højtuddannede kan skabe den samfunds- og erhvervsmæssige udvikling i Danmark.
Holstebro Gymnasium og HF samt UCH igangsatte tidligere på året en proces med at undersøge muligheden for en fusion mellem de 2 uddannelsesinstitutioner.
Processen strandede og kunne ikke gennemføres på nuværende tidspunkt. Måske var
tiden ikke moden, men personligt mener jeg, at det er mest ærgerligt for ungdommen,
som via en fusion havde fået en fælles indgang til alle ungdomsuddannelserne, hvor mulighederne ville have været fantastiske. Det er ærgerligt for vores område og for konkurrenceevnen på uddannelsesområdet, hvor konkurrencen bliver skærpet mere og
mere. Der er kamp om de små årgange – og kunne vi have samlet vores uddannelser til
en stærk enhed – ville vi på mange områder stå stærkere i årene fremover.
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HOLSTEBRO KOMMUNE OG HOLSTEBRO’S VISIONER
BYUDVIKLING
Man må sige, at Holstebro klarer sig rigtig pænt, bosætningen er suverænt i top set i forhold til provinsen, i øvrigt ca. 450 flere indbyggere sidste år, og byen er i konstant forandring.
Området omkring Politihovedkvarteret og Sundhedshuset, er under stærk forandring og
bliver en helt ny bydel. Slagterigrunden står foran en kommende udvikling, Nørrelandsskolen skal nedrives og give plads til et nyt boligområde, og endelig er sygehusområdet
købt af kommunen og klar til indsats om vel ca. 3 år.
Den i mange år ventede opførelse af Enghavecentret strandede her tidligere på året, men
intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Nørreportcentret har nu meldt om udvidelser de kommende år, efter vores opfattelse slet ikke en dårlig løsning for Holstebros
handelsliv. Vi kan fortsat ønske os, at vi samtidigt kommunalt får indtænkt både den
gamle Politistation og Slagterigrunden i en samlet plan for den indre by.
Sidste år blev der solgt 60 parcelhusgrunde i kommunalt regi, og hertil kommer de private udstykninger der vel andrager 25 – 30 grunde, og pilen peger i samme retning for
2017. Primo august var der solgt 52 kommunale grunde, og der 33 mere på vej ved Halgård vest, så der er grund til at frydes over den udvikling.
Er der da så slet ikke noget, der kan gøres bedre. Jo selvfølgelig er der det.
Enghaven trænger voldsomt til et løft, nu da pladsen ikke bliver fyldt med et center.
Pladsen er trist og et kedeligt syn for turister, der kommer til byen for slet ikke at tale
om de offentlige toiletter dernede, en skændsel, det kan gøres bedre.
Slagterigrunden ligger trist hen, men projektet omkring salg af noget af jorden er udarbejdet, og den første udbudsrunde for Slagterigrunden er netop afsluttet, og der kom i
flg. pressen et tilbud på 2 af jordarealerne, ikke overvældende. Vor opfattelse er, at udbudsbetingelserne og kravene til projekterne har været unødig komplicererede og omkostnings tunge, hvilket næppe skærper lysten til at byde. Set fra vort synspunkt, må
det være vigtigt at gør brug af den positive stemning, der er i ejendomsmarkedet til at få
gang i bebyggelsen af Slagterigrunden.
I vores bestyrelse er vi uforstående overfor, at så stort et jordareal har ligget som en
stor sanddynge i flere år. Hvorfor har man ikke smidt noget muld ud, sået noget græs og
anlagt nogle grusstier, enkle tiltag, som kunne have forskønnet området lidt, indtil de
enkelte parceller kan sælges. Turen ud ad Struervej er ikke noget kønt syn p.t., og hvad
med en byggelinje der muliggør en vejudvidelse senere, er der styr på det?
Nogle mener, at det handler om politik, hvordan Struervej skal se ud i fremtiden. Vi mener, det handler om æstetik og sund fornuft, der kan være til gavn for de kommende
generationer. Vi er ikke imponeret over de skridt, der indtil videre er taget i den forbindelse, men vi vil gerne slå helt fast, at der er og skal være fokus på ungdommen, så de
kan have nogle oplevelsesrum til brug i fritiden.
Målingerne på erhvervsklima/venlighed fra DI og Dansk Byggeri er vigende. DI’s måling
går fra en 13. til en 14. plads. Det er en kontrast til sidste år, hvor Holstebro gik 7 pladser frem. Det, der trækker ned, er infrastruktur sammen med emner, der er relateret til
kommunal service. Med indvielse af motorvejen i 2018 og øget kommunal fokus må vi
kunne nå den 1. plads, vi sigtede efter sidste år. Hos Dansk Byggeri tager vi igen 2 trin
nedad fra en 3. til en 5. plads. Set i forhold til landet som helhed ganske pæne placeringer, men det bør øge opmærksomheden, når tendensen er negativ flere år i træk.
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UDDANNELSE
Holstebro står i dag stærkt som uddannelsesby, en mulig udflytning af UU centret til den
gamle Sct. Jørgen Skole og samling af de forskellige tilbud til unge, der ikke rigtig er
kommet i gang med en uddannelse, ser vi som absolut gode tiltag for en optimering af
netop dette område.
Både Erhvervsakademiet og VIA melder om rekordstort optag her i det nye år, en tendens der er positiv set i lyset af, at de fleste andre byers optag på de videregående uddannelser er faldende.
Der skal også lyde stor ros for, at Holstebro valgte at samle alle 10. klasser på UCH. Vi er
sikre på, det på sigt vil have effekt, at de unge kommer tæt på alle de muligheder, der er
for at få en god uddannelse, det uanset om de vælger en gymnasial linje eller en erhvervsuddannelse.

ERHVERVSKLIMA, SAMARBEJDE OG LOKALPRESSEN
Som nævnt flere gange tidligere, så er vi vældig tilfredse med udviklingen omkring erhvervsklimaet i vor by, samspillet fungerer rigtig godt, der er lydhørhed overfor de ting,
der fremføres. Baggrunden for det gode samarbejdsklima tror vi kan henføres til, et efter
vores opfattelse usædvanligt godt samarbejde i byrådet på tværs af partiskel. Det giver
helt sikkert gode udviklingsmuligheder.
Men og der er et stort men, vores synlighed som erhvervsby, som vi har efterlyst i flere
år, er desværre ikke lykkedes særligt godt. Er det kommunens skyld? Nej det er det ikke
alene, erhvervslivet bærer selv en del af skylden, og vi vil også tillade os at pege på den
lokale Presse.
Lad os uddybe det lidt
For ca. 2½ år siden lukkede Nordvestjysk Erhvervsråd.
Holstebro Erhvervsforum så dagens lys ca. 1/2 år senere, og blev annonceret som det
nye samlende organ i forhold til erhvervslivet. Foreningen bakker op og står bag alle
initiativer, som styrker erhvervslivet og som fordrer en fælles og målrettet indsats til Holstebro Kommunes bedste.
Ideen omkring Holstebro Erhvervsforum er absolut god. Intentionen om at lave en overbygning, hvor alle eksisterende interesseorganisationer er repræsenteret samtidig med,
at der tilføres relevant fornyelse, ser vi som forening meget positivt på og står 100%
bag.
Jeg kan med sikkerhed sige, at Handelsstandsforeningen, Holstebro Struer Landboforening, DI, LO samt os selv, er helt parate til at gøre en indsats for at styrke Holstebro
som en stærk erhvervsby.
Men for at vi skal nå i mål med opgaven, så kræver det, at vi omgående får sat den demokratiske proces i Holstebro Erhvervsforum i gang. Vi mangler, at det styrende organ
bag Holstebro Erhvervsforum bliver mere repræsentativ end det p.t. er tilfældet. I og
med at Handelsstandsforeningen, Holstebro Struer Landboforening, DI, LO samt os selv
ikke står bag den nuværende koordineringsstruktur, kan det undre os, hvor den opbakning, som annonceres i dagspressen og på de sociale medier, reelt kommer fra.
Meget omkring Holstebro Erhvervsforum er godt, men der skal mere til. For at komme på
rette spor og få sat gang i processen vil interesseorganisationerne Handelsstandsforeningen, Holstebro Struer Landboforening, DI, LO samt os selv tilbyde et medlem fra hver
organisation som fast og ikke kun lejlighedsvis medlem i koordinationsgruppen. Herved
bliver det styrende organ repræsentativt, og chancen for fremdrift og opbakning til Holstebro Erhvervsforum vil efter vores opfattelse øges betydeligt.
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Vi må i den forbindelse heller ikke glemme vores store uddannelsesinstitutioner, UCH,
VIA og Erhvervsakademiet som sparringspartnere i udviklingen af det vestjyske erhvervsliv.
Hvor kommer pressen så ind? Jo set fra vores plads er Holstebro rene novicer i forhold til
vores ”lille” naboby mod sydøst. Her er der opbakning fra hele området til markedsføring,
det være sig kommunen, uddannelsesinstitutioner, og sidst men ikke mindst erhvervslivet, der bakker op om en markedsføring der rækker langt ud over egen kommunegrænse. Her er der grund til misundelse og inspiration i fremtiden. Et gammelt ordsprog
siger, at man ikke skal gå i andres fodspor, hvis man vil foran, men man kan jo lade sig
inspirere og derefter gå egne veje.

BRMV – BUSSINESS REGION MIDT VEST
BRMV er etableret af de 7 midt- og vestjyske kommuner med formålet at styrke samarbejdet med henblik på at skabe vækst, nye jobs og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
BRMV har 3 overordnede fokusområder:
-

Ressourcer og kompetencer

-

Erhvervssatsning

-

Infrastruktur

Disse overordnede områder kan vi bl.a. se udmøntet i konkrete indsatsområder. Bl.a.
under fokusområdet ”ressourcer og kompetencer” er initiativet SmartSkills etableret. Det
skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Desuden også den målrettede indsats omkring motorvejen og gruppen der arbejder med dette, er udtryk for et samarbejde mellem kommunerne på tværs.
Borgmester H.C. Østerby er formand for BRMV, hvilket vi jo kan håbe på også vil være
en fordel isoleret set, for vores kommune.

NUPARK
Efter et par turbulente år med vigende udlejningsmuligheder, efterfølgende rekonstruktion og afregning med div. kreditorer er situationen positiv dog med de udsving, som et
hus af Nuparks udformning nødvendigvis må forvente.
Det er positivt, at Nuparks rolle som udviklingspark udmønter sig i, at flere virksomheder
søger andre lokaliteter, som kan tilfredsstille deres behov, men det giver for Nuparks
vedkommende selvfølgelig huller i udlejningen.
Fremadrettet er der et par bygningsmæssige efterslæb, som skal udbedres henover de
næste år.

SPORT OG KULTUR
Holstebros sportslige flagskib TTH Holstebro har været gennem en økonomisk turbulent
periode i 2016/2017. Klubben måtte i efteråret 2016 melde om et meget stort underskud på driften, og samtidig var egenkapitalen tabt.
Det er gennem hårdt arbejde og velvillighed fra klubbens sponsorer lykkedes at løfte salget så meget, at regnskabet 2016/2017 udviser overskud. Samtidig er det lykkedes at
få en gruppe investorer til at skyde ny kapital i selskabet, således klubben fortsat kan
indgå kontrakter med spillere.
Herrerne sluttede på en 5/6 plads og deltog for første gang i klubbens historie i Champions League, og damerne reddede livet i ligaen, hvilket må siges at være tilfredsstillende
med de tiltag og den turbulens, klubben har været igennem.
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Vi håber, klubben fremadrettet kan fastholde TTH i toppen af dansk håndbold.
En af byens største klubber – svømmeklubben – gør det også godt. Holstebro Svømmeklub har p.t. 3 svømmere på landsholdet – 2 svømmere på juniorlandsholdet og 1
svømmer i seniorlandsholdets talenthold ”Great Danes”. Herudover deltager et stort antal
ungdomssvømmere ved de danske mesterskaber, hvor medaljehøsten er stor.
Der gøres et stort talentarbejde i klubben, på trods af et beskedent budget. Det hænger
sammen med hjælp fra mange frivillige kræfter og lokale sponsorer.
Kulturlivet har det godt i Holstebro.
Det nyeste tiltag 90´er Rock blev en succes med ca. 6.500 gæster og sammen med Rock
i Holstebro og kulturperlens mange arrangementer i Anlægget, må man sige, at musikarrangementer lever i Holstebro. Nu bliver det så spændende at se om Holstebro kommune vil gå forrest i en modernisering af forholdene i anlægget, som flere politikere er
ude med forslag og ideer til. Det er i hvert fald tiltrængt med en modernisering af forholdene for de tilrejsende kunstnere, så vi må håbe, det ikke blot er promovering op til
byrådsvalget.
Musikteatrets to store opsætninger i år, Spamalot og Holstebrorevyen har solgt godt, og
sammen med de mange andre arrangementer er de et væsentligt element i branding af
kommunen og trækker mange gæster til byen.
Black Box Dance Company, som måske er lidt overset i disse kredse, har sat nogle gevaldige aftryk siden sin start i 2013. Dette ses f.eks. ved at kompagniet ved en audition
til 4 ledige pladser her i foråret modtog ansøgninger fra ikke mindre end 940 dansere fra
hele verden.
Strandingsmuseet blev genåbnet tidligere på året efter en større udbygning, en attraktion der trækker mange gæster og herunder turister.
Vi glæder os stadig rigtig meget til at se talentakademiet bliver færdigt og har fortsat
store forventninger hertil. Sammen med balletskolen, Musikskolen og Odin Teatret er det
stærke kulturbærere i kommunen.
Der er grund til at glædes over alle disse aktiviteter og nye tiltag, kulturlivet stortrives i
vor kommune.
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MULTI FORSYNING - VESTFORSYNING
BIOGAS
Biogasanlægget lader til at være kommet i god gænge med sorte tal på bundlinjen. Der
er plads til forbedringer, men det går den rigtige vej, hvilket vi alle kan glæde os over.

MÅBJERGVÆRKET
Vestforsynings køb af Måbjergværket har været den helt rigtige beslutning. Det har betydet større effektivitet og bedre udnyttelse af biogassen. Ikke mindst har det betydet
mulighed for nedsættelse af varmepriserne med 40 mio. kr.

BIOETHANOL – MÅBJERG BIOENERGY CONCEPT
Bioethanol anlægget lader fortsat vente på sig. Det er stadig lovgivning og prisgarantier
der er den store forhindring. Det er ikke et nemt og simpelt projekt, og det er noget
mere kompliceret, end overskrifterne i Dagbladet Holstebro Struer antyder.
Nyeste udvikling er, at projektet nu er delt op i to områder. Ét kommercielt produktionsapparat med finansiering fra eksterne investorer. Desuden én forbruger finansieret opdatering af Måbjergværket og Måbjerg bioenergi. Dette har bl.a. til hensigt at minimere
forbrugernes risiko, hvilket for os er væsentligt. Dette forhold håber vi såvel de forbruger- valgte, som de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer vil have som en ufravigelig forudsætning for projektets gennemførelse.

VINDMØLLEPROJEKTET – GEDMOSEN
Første spadestik er taget til vindmølleprojektet i Gedmosen, og aktierne er sat til salg hos
forbrugerne. Projektet giver grøn strøm til mere end 11.000 husstande – virkelig en
win(d) win(d) situation for vores område.

KLIMATILPASNING
Klimatilpasningsprojektet, der skal forebygge oversvømmelser i midtbyen, er ved at være
klar til start. Her bliver der tale om at kunne tilbageholde 5 mio. m3 vand i Ådalen mod
Hodsager samt i Vandkraftsøen. Et godt og nødvendigt projekt, der giver tryghed for Holstebro by i årene frem.

HÅNDVÆRKSRÅDET
Håndværksrådet indtager en vigtig plads i organisationsverdenen. Uden Håndværksrådet
ville de små og mellemstore virksomheder mangle et vigtigt talerør, og en markant forkæmper for netop SMV'ernes interesser, og vi er som forening rigtig glade for det samarbejde vi har med Håndværksrådet, så Thomas du kan med vished tage den info med
hjem, at I har vores forenings fulde opbakning.

VARELOTTERIET
Varelotteriet har gennem mange år været en væsentlig bidrag-yder til vor forenings aktiviteter, det skylder vi stor tak for. Vores bidrag og opbakning til mange forskellige ting i
lokalområdet, ville blive temmelig reduceret, hvis varelotteriet ikke var en af vores faste
støtter.
Så en taknemlig forening er altid klar til at bakke Varelotteriet op. I bund og grund er det
hjælp til selvhjælp, så kære medlemmer, hvis i ikke allerede har nogle lodder, så hiv
dankortet frem, mulighederne for gevinster er store, og overskuddet er til gavn for vores
område.
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FORENINGEN
BESTYRELSENS OG FORENINGENS AKTIVITETER


11 bestyrelsesmøder i løbet af året



4 årlige borgmestermøder



Deltagelse ved håndværksrådets repræsentantskabsmøde



Claus Lorentzen som bestyrelsesmedlem i Nupark



Naturcenter ved Tvis Kloster



Care for Young – aktivering af unge, der ikke er kommet i arbejde



Erhvervsforum-dag hos STS Biler



Deltagelse ved forskellige konferencer om erhvervsuddannelser



SmartSkills – et forum/en projektgruppe med hovedformålet at få flere
unge til at vælge en erhvervsuddannelse



Bestyrelsesarbejde ved UCH



Og endelig den 02. oktober havde vi besøg af Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, et meget velbesøgt arrangement afholdt i
foredragssalen i Nupark, og et indlæg fra en dame, der har sine meningers
mod.

Som I kan se, er der nok at tage vare på og som sagt, det er lysten der driver værket,
og at man på den lange bane kan se, at det nytter noget at kæmpe for det, man tror på.

HÅNDVÆRKETS HUS, DANMARKSGADE
Vores flotte hus i Danmarksgade har det rigtig fint, bortset fra en gammel udvendig fugtig kælder, der ikke benyttes og som nok på sigt bør fjernes. Desuden et lille kælderrum
bag køkkenet som ligeledes bør have en omgang i nærmeste fremtid. Men bortset herfra
er der grund til at frydes over denne bygningsmæssige perle, som er i vores varetægt.

TILSKUD
I lighed med tidligere år har vi givet tilskud til følgende:


2 Legater v/UCH



Foreningens sangkor



Foreningens Seniorklub



Sponsorat til Musikteatret



Tilskud til TTH



Tilskud til motorvejsgruppen



Tilsagn om tilskud til Holstebro Museums kommende udstilling
om håndværksfagene

Takket være tilskuddet fra Varelotteriet har vi mulighed for at støtte alle disse aktiviteter.
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AFSLUTNING
Da dette er min sidste aflæggelse af bestyrelsens beretning, føler jeg trang til at være
meget konkret i min taknemlighed efter adskillige års positivt og konstruktivt samarbejde.
Borgmester H.C. Østerby og kommunal direktør Lars Møller, det er jer to der er mest
synlige, og også jer jeg har haft mest berøring med. Langt henad vejen har vi trukket på
samme ”hammel” og altid med Holstebro som vores fælles indsatsområde og altid med
respekt for hinandens synspunkter, stor tak til jer begge.
Også tak til rigtig mange af byrådsmedlemmerne, som vi har været i kontakt med, samt
mange af de ansatte på Kommunen, som vi ofte har samarbejdet med, og uanset hvor vi
har bevæget os, har vi mødt velvilje og hjælpsomhed, tak for det.
Der skal også lyden en stor tak til de andre organisationer her fra vores område, Handelsstandsforeningen, Holstebro – Struer Landboforening, DI og LO, i har aldrig været
længere væk end en telefonopringning. Det har bare været en fornøjelse at samarbejde
med jer, jeg kan ikke mindes at være gået forgæves til jer, hvis vi ønskede jeres hjælp
eller opbakning.
Der skal også lyde en stor tak til Lars Grue og Henny Pasgaard, som hjælper os med diverse info, nyhedsbreve, hjemmesiden, medlemskartoteket, opkrævninger og mange
andre ting. Det er ingen hemmelighed, at der er meget, der skal gøres i en forening som
vores og uden jeres uvurderlige hjælp, så havde det været meget svært at holde gang i
det hele, så stor tak herfra til jer to.
Endelig skal der også lyde tak til Dagbladet Holstebro for samarbejdet gennem mange år.
Vi har alle brug for den lokale avis med de informationer det giver, vi er også bevidste
om, at det kræver mange ressourcer at holde det hele i gang, men i skal vide, at vi efter
vores opfattelse har behov for en både kritisk, men også positiv presse, der kan være
med til at fremme vores områdes udvikling.
Uden medlemmer ingen forening, og der må vi prise os lykkelige over en stor fast skare
af medlemmer, der år efter år fornyer jeres medlemskab, og netop på grund af den store
opbakning vi altid har haft, har vi gennem årene kunnet være med til at præge udviklingen i Holstebro. Tak for opbakningen, bliv ved med det, for kun en stærk forening har
den fornødne gennemslagskraft.
Når man har aflagt beretning i en del år, kan man ikke helt undgå at gentage sig selv, og
jeg må igen i år takke den samlede bestyrelse for et helt igennem fantastisk samarbejde,
det er altid spændende at møde op til bestyrelsesmøderne, og høre hvad der er af nye
ting, som vi kan tage vare på og hermed være med til at præge i en retning, som vi kan
stå inde for. Kære bestyrelseskollegaer, det har været en fornøjelse at arbejde sammen
med jer.
Det kommer jeg til at savne.
Med disse sidste bemærkninger overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens forhåbentlige velvillige behandling.
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