BERETNING 2019-2020
Udsendt til foreningens medlemmer med e-mail da generalforsamlingen i 2020 er aflyst grundet
Corona krisen.
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INDLEDNING
COVID-19 PANDEMI
Covid-19 eller Corona pandemien har påvirket alle grene af det danske samfund i 2020,
og situationen er markant ændret, siden vi var samlet til generalforsamling sidste år. For
nogle virksomheder er forretningsgrundlaget forsvundet, nogle har været tvangslukket
det meste af året, og på den anden side er der virksomheder, der har kunnet udnytte at
nethandel har kunnet fortsætte uden restriktioner.
Vi har i Bestyrelsen foretaget en lille og aldeles uvidenskabelig undersøgelse blandt vores
medlemmer med det formål at skabe et basalt overblik over, hvordan Covid-19 har
påvirket den enkelte virksomhed.
Undersøgelsen giver dette helt overordnede resultat:

Er virksomhedens omsætning faldet i forbindelse med covid-19 krisen?
Ja

51%

Nej

49%

Har din virksomhed anvendt lønkompensation
Ja

25%

Nej

75%

Har din virksomhed benyttet kompensation for faste omkostninger?
Ja

16%

Nej

84%

Hvordan ser du resten af 2020
Bedre

24%

Uændret

52%

Dårligere

24%

Undersøgelsen bekræftede vores forventninger – generelt holdt virksomhederne skansen,
og samtidigt, var bekymringen fremadrettet svære at forholde sig til.
Endnu en gang må vi konstatere, at det private erhvervsliv må forsøge at redde
økonomien i Danmark. Det offentlige har fået blanco check til at kunne tage hjem med
fuld løn, hvor det private kun delvis bliver kompenseret.

TILBAGEBLIK
Vi har benyttet lejligheden til at se tilbage i tiden ved at læse i beretningerne for de
seneste ca. 10 år. Er der emner der gentager sig eller noget, der ikke flytter sig?

Lærlingesituationen og manglen på faglærte
Her er der virkelig tale om et emne, der gentager sig, og hvor fremskridtene er få og
små. Trods initiativer fra skiftende regeringerne kan man år efter år se prognoser for,
hvor mange faglærte der kommer til at mangle og konstatere, at en stadig stigende
andel af unge vælger en gymnasial uddannelse. Holstebro Kommune skal i den
sammenhæng have ros for at have flyttet 10. klasse ud på UCH.
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Målet om en 30% søgning til erhvervsuddannelserne i 2025, synes vanskelig at nå. Det
har den historisk også været – og der er desværre også et fald i vores egen kommune fra
2019.

Slagterigrunden
I 2009 kan man konstatere, at svineslagteriet lukker, umiddelbar dårligt nyt for
beskæftigelsen men samtidig en potentiel mulighed for byudvikling.
2012 kan det konstateres, at slagterigrunden er klar til udvikling.
2013 Slagterigrunden – 8,5 Ha af muligheder.
2014 Holstebro Kommune lader 13.000 m2 bygninger blive stående i stedet at få disse
fjernet omkostningsfrit.
2015 En udvidelse af Struervej efterlyses i forbindelse med udvikling af Slagterigrunden.
2016 udnyttelsen af slagterigrunden begynder at tage form på planlægnings-niveau, og
vi vil på det kraftigste opfordre til, at der bliver indtænkt plads til grønne åndehuller og
mulighed for en senere udvidelse af Struervej.
2017 Slagterigrunden ligger trist hen. Den første udbudsrunde for Slagterigrunden er
netop afsluttet, og der kom i flg. pressen kun et tilbud på 2 af jordarealerne, ikke
overvældende. Vores opfattelse er, at udbudsbetingelserne og kravene til projekterne har
været unødig komplicererede og omkostningstunge, hvilket næppe skærper lysten til at
byde. Set fra vort synspunkt, må det være vigtigt at gøre 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?
2018 Sidst år udpegede pensionskasserne Holstebro som en af de provinsbyer, hvor der
kan være potentiale i at investere i nye boliger. Nye toner – men der er ikke sket noget
endnu, og det var bemærkelsesværdigt, at der ikke var nogen deltagelse fra pensionskassernes side, da Slagterigrunden blev udbudt. Udbudsformen var vist ikke helt
optimal?
Set med lokale briller er det da fint, at det er et lokalt håndværkerkonsortium, der var
den eneste byder og dermed vinder med et rækkehusprojekt på Slagterigrunden, men
det er alt for lidt, når det samlede potentiale tages i betragtning.

Byggesagsbehandling
Byggesagsbehandlinger har gennem årene været til drøftelse. Sagsbehandlingstiden har
generelt været ikke tilfredsstillende.
2017 gik vi 16 pladser tilbage i DI-analysen, hvor utilfredsheden var stor omkring
sagsbehandlingstiden med erhvervs- og miljøsager.
2019 anførte vi i beretningen utilfredshed med en sagsbehandling på 10-12 uger – selv
for almindelige og ukomplicerede ansøgninger.
2020 – i år må vi konstatere at der ingen forbedring er sket – tværtimod – nu er
sagsbehandlingstiden på 16 uger.
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Er Holstebro Kommune erhvervsvenlig
Dansk Byggeris undersøgelse af ”Kommunal
erhvervsvenlighed”
Holstebro kommer ind på en 5. plads!
Resultatet af årets undersøgelse er umiddelbar positivt, og vi kan på kommunens
hjemmeside se, at man fejrer 5. pladsen.
Men er det nu så godt? Ser vi tilbage på udviklingen gennem de sidste år, er status, at
Holstebro kommune sammenlignet med andre ligger godt med placeringer, der veksler
mellem en førsteplads i 2015 og en 5. plads i 2014, 2017 og nu i 2020. Vi kan så håbe
på, at der igen viser sig en fremgang næste år, men det er der jo ikke nogen garanti for.
Vi må i det mindste regne med, at det vil kræve en aktiv deltagelse fra kommunens side.

Dansk byggeri undersøgelse af
erhvervsvenlighed
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
3

3

5

5

5

Konklusionen må være, at der over de seneste 3 år er sket en tilbagegang. I sportens
verden, som der ofte refereres til, ville man næppe være glade og tilfredse, men det er
Holstebro Kommune åbenbart.
At de omkringliggende kommuner er dårligere placeret, er ingen trøst.

DI’s undersøgelse af det ”lokale erhvervsklima”
Den anden tilbagevendende undersøgelse af det lokale erhvervsklima står DI for.
Grundet Corona situationen er resultatet for 2020 først klar primo november – Vi håber
det bedste
Sidste års analyse fra DI af det lokale erhvervsklima, var ikke opmuntrende læsning.
Holstebro landede på en 22. plads, 10 pladser dårligere end året før, og den dårligste
placering siden 2010.

2010

Dansk industri - erhvervsklima for Holstebro
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

13

14

2018

2019

6
11
14

14

15
20

12

22
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Hvad gør vi så?
Skal vi fejre, at Holstebro hos Dansk Byggeri ligger i den gode ende og glemme, at det er
et skridt tilbage?
Der har forhåbentlig været tid til selvransagelse i de kommunale kontorer. HIH er stadig
parat til en dialog med Holstebro Kommune om, hvordan erhvervsvenligheden skal og
kan styrkes.
Der mangler en decideret rød tråd i erhvervsudviklingen i Holstebro Kommune. En
involvering - mere end en høring – således vi reelt kan få en erhvervsprofil, hvilket i dag
ikke er tilfældet. Sammen med dette ville det være særdeles ønskeligt, hvis der blev
indført en strategi, vi på nudansk kan kalde ”One stop shopping” med 1 indgang, som
ville give en meget bedre oplevelse for erhvervslivet.
Vi kunne også se tilbage på, hvad den tidligere formand Hartmann Jensen efterlyste ved
generalforsamlingen i 2009.
Hvad karakteriserer en succesrig kommune – (ref. Oxford Research Institute)?
•

Den styrker tværkommunalt samarbejde.

•

Den identificerer mulige ”Erhvervsklynger.

•

Den samarbejder med forsknings- og Uddannelsesinstitutioner.

•

Den forbedrer kommunens image.

•

Den sikrer 1 indgang til kommunen for erhvervslivet

Vi kan håbe på et bedre resultat i 2020 af DI’s store undersøgelse end det meget
negative resultat, vi så sidste år.
I bestyrelsen har vi inden for de seneste år modtaget meldinger fra flere virksomheder
og investorer, som har haft planer om etablering i Holstebro Kommune, og som peger på
utilfredshed med kontakten til den kommunale administration.
Et fællestræk er, at den første kontakt er positiv, men herefter virker det som om, den
kommunale administration ikke har nogen klar struktur for den fortsatte dialog.
Vi håber ikke det er så galt, som det kunne lyde, men en helt fast procedure for dialog og
vejledning til nye virksomheder synes påkrævet.

ERHVERVSFORUM HOLSTEBRO
Foreningen – som pendant til andre kommuners erhvervsråd/forum – er godt etableret
og i gang.
Med afsæt i Erhvervsdagen 2019, som blev en stor succes med ca. 120 deltagere, er det
lykkedes Erhvervsforum Holstebro i dag at have 130 medlemmer/virksomheder.
Hovedopgaven fra sidste år er fortsat i gang – men langt i processen. Netop at sikre at
det bliver et kraftigere talerør for erhvervslivet og sparring samt med/modspil til
kommunen. Dette projekt går således på, at der etableres et partnerskab mellem
Nupark, Holstebro Kommune og Erhvervsforum. Få koordineret ressourcer, opgaver og
indsatser som kan løfte erhvervsudviklingen som også foreningen her efterlyser.
Erhvervsdagen var planlagt til afholdelse den 30/10-2020 med kvalificeret eksterne
indlægsholdere krydret med lokale input fra virksomhedsleder/ejer og task forces, men
grundet Corona krisen har det været nødvendigt at aflyse også dette arrangement. .
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ERHVERVSOMRÅDERNE
Beskæftigelsen er igen inde i en positiv udvikling
Danmarks Statistiks opgørelse over antallet af lønmodtagere i beskæftigelse for juli viste
en kraftig stigning på 5.500 til 148.000. Det svarer til et fald i ledighedsprocenten på 0,2
procentpoint. En yderst positiv tendens, specielt sammenlignet med den kraftige stigning
i ledigheden i foråret som konsekvens af Corona nedlukningen.

Byggeri
Byggesektoren har som alle andre været påvirket af Coronakrisen. Det ser dog ud til, at
det har været muligt at fastholde omsætningen, når der sammenlignes med samme tid
sidste år, der er endda nogle, der melder om fremgang.
Blandt de private kunder er det helt klart at sparede ferieudgifter i et ikke ubetydeligt
omfang er blevet konverteret til boligforbedringer. Opgaver for den offentlige sektor har
været positivt påvirket af, at anlægsloftet blev suspenderet, og kommunerne blev
tilskyndet til at fremrykke vedligeholdelsesopgaver.
Ved udbetaling af feriepenge må man håbe, at lysten i den private sektor med
vedligeholdes- og nybygningsaktiviteter vil fortsætte.
Travlhed hos lokale vindues- og køkkenproducenter tegner godt for den nærmeste
fremtid.
Opgaver fra den almene sektor lader derimod vente på sig, hvilket nok i et vist omfang
skyldes en mere kompleks struktur, hvor Landsbyggefonden skal involveres i
finansieringen af vedligeholdelsesprojekter.
Det ser altså ikke så galt ud for byggesektoren generelt. Dog er der mange, der kan
konstatere, at bundlinjen i regnskabet er negativ påvirket.

INDUSTRI
Coronakrisens negative påvirkning gælder bestemt også for virksomheder inden for
industrisektoren, hvor mange direkte eller indirekte er eksportorienterede. Hertil kommer
også problemerne relateret til et kommende ”Brexit”, som Coronasituationen næsten har
overskygget
Birns Jernstøberi, der er en af lokalområdets helt store spillere, varslede først på året
massive fyringer. Her efter sommer er udviklingen i et vist omfang vendt til det mere
positive, efter der er kommet mere gang i den europæiske bilproduktion, og der
ansættes igen medarbejdere.
De signaler vi får fra de små og mellemstore industrivirksomheder i området, peger i den
samme lidt mere positive retning. Mange virksomheder har hen over sommeren
registreret kraftige dyk i ordrebøgerne, men udviklingen er nu i et vist omfang vendt,
uden der dog er tale om tilstande, der kan betegnes som normale.
Industrien er som alle andre afhængig af veluddannede medarbejdere, og der har været
fokus på at fastholde kernemedarbejdere for at kunne bevare og sikre
produktionskapaciteten.
Birn har som nævnt andet steds i beretningen ydet en kæmpe indsats ved at så bag
flytningen af støberiteknikker uddannelsen fra København og Sverige til UCH.
Men der er, som det ses i andre sektorer, behov for et skærpet fokus på uddannelse af
faglærte, og også her er der en velkendt tendens, at de små og mellemstore
virksomheder er de, der tager flest elever.
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Det kunne være ønskeligt, hvis sektoren kunne assistere UCH med at øge fokus på de
faglige uddannelser.
Der vendes tilbage til problemstillingen senere i beretningen under punktet UDDANNELSE
og beskæftigelse.
Positivt er det, at en stor virksomhed som Actona er kommet langt bedre igennem
sommeren end oprindelig forventet, og at man derfor nu kan tilbagebetale den Corona
støtte, man tidligere på året har modtaget.

UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE
Søgningen mod erhvervsuddannelsernes grundforløb har været vigende siden 2019.
Årsagerne er flere – og en af dem er uden tvivl den høje beskæftigelse i byggebranchen
kombineret med øgning af tilskud i 2020 til elever – både eksisterende og nye der tages
ind i 2020. Det er jo trist for en skole – og en måling på søgningen – men jo godt for de
unge der har fået en lærlingeplads og kontrakt.
I 2016 afholdtes med succes Uddannelsernes Award. Det blev på det tidspunkt besluttet
at skulle efterfølges igen 2 år efter i 2018. Det løfte er ikke holdt. Vi skriver 2020, og der
er endnu ikke noget konkret i støbeskeen omkring sådan et arrangement. Det kunne –
hvis det blev et tilbagevendende arrangement – være med til at støtte op om
markedsføringen bl.a. om erhvervsuddannelserne!
Lokalt er det fortsat en succes, at 10. klasserne blev samlet på UCH. Dette giver generelt
en langt bedre forståelse i uddannelsesvalget på et mere kvalificeret grundlag end hvad
der har været normalt.
Problemstillingen med søgning til erhvervsuddannelserne er ikke ny. Ved at se tilbage på
HIH´s jubilæums avis for 125-års jubilæet – 25 år siden næste år – så var der en artikel
i avisen fra formanden omkring dette. Præcis samme problemstilling blev nævnt – de
unge vælger ikke håndværket. 25 år er gået – vi taler om samme problemstillinger!
Der er fortsat mange elever på HHX og HTX som tidligere.
Ingeniøruddannelse på VIA kom flot fra start i 2018. Efter 2. optag i år, var der kun 5
studerende, hvilket er for lavt niveau til at danne basis for en vedvarende uddannelse til
Produktionsingeniør i Holstebro. Succes kræver en helt anden dagsorden fra både
uddannelsessituationer og virksomheder. VIA arbejder på bedre promovering af
uddannelsen på uddannelsesinstitutioner, der leverer elever til uddannelsen, og
virksomhederne skal tænke over at kunne tilbyde praktikpladser. Dette er vigtigt for at vi
kan fortsætte uddannelsen i Holstebro og gerne udvide med yderligere uddannelser inden
for samme område – f.eks. eksportingeniører.
Vald. Birn og Færch Fonden har sammen med UCH arbejdet på, at få støberiuddannelsen
til Holstebro. Det er lykkedes i et samarbejde og med en økonomi i projektet der
betyder, at maskiner, udstyr og faciliteter der er nødvendige på et højt niveau, kan lade
sig gøre. Både grunduddannelsen er flyttet fra København, samt hovedforløbet som
tidligere var i Sverige, er flyttet! Uddannelsen påbegyndes til januar.

HOLSTEBRO KOMMUNE
Samarbejdet med kommunen
Trods de negative signaler i DI’s 2019 undersøgelse af Holstebro Kommunes
erhvervsvenlighed, har bestyrelsens en god og åben dialog med Holstebro Kommune.
HIH har bidraget med 2 medlemmer til det nedsatte udvalg for ”Fremme af
bæredygtighed i Holstebro Kommune”, hvilket er positivt, at kunne være en aktiv del af
erhvervsfremmende initiativer.
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Udlicitering
I Dansk Byggeris undersøgelse af erhvervsklimaet indgår også en undersøgelse af, i
hvilket omfang kommunen udliciterer opgave til private aktører.
Her kommer Holstebro Kommune ind med en placering mellem de bedste med
udlicitering af over 90% af opgaverne på det tekniske område, hvor landsgennemsnittet
er omkring 40%.

Grundsalg og befolkningsudvikling
Salget af kommunale parcelhusgrunde sker ikke i samme høje tempo som tidligere.
Holstebro Kommune har solgt 31 parcelhusgrunde frem til nu mod 61 i alt i 2018. I
udstykningsområdet Alstrup er der 19 af i alt 68 grunde. Det kunne godt se ud til, at
udstykningstempoet er ved at overhale det faktiske behov.
Det er dog værd at bemærke, at det meste er solgt i de 2 private udstykninger, Mejrup
Vest og Tingager.
Udviklingen i indbyggerantallet er stagneret. Pr. 1. september er der 58.637 indbyggere i
Holstebro Kommune mod 58.592 på samme tid i 2019. Det ligger pres på
beskatningsgrundlaget, hvor der mangler et pænt tocifret millionbeløb.
Beskatningsgrundlaget er naturligvis også væsentlig mærket af minkbranchens
udfordringer de seneste år.

Byudvikling – Holstebro udvikling P/S
Sidste år omtalte vi ”Holstebro Udvikling” et samarbejde mellem Holstebro Kommune
og Færch fonden med den målsætning at skabe grundlag for udvikling af Holstebro by.
Som første aktivitet var der igangsat en arkitektkonkurrence med fokus på byudvikling
Vinderen var netop fundet og vinderforslaget præsenteret. Vinderen var team
Vandkunsten.
Frem til foråret 2020 er vinderforslaget blevet yderligere bearbejdet med inddragelse af
ideer fra de øvrige forslag.
Resultatet har fået navnet ”Byens Plan” og indeholder mange og meget ambitiøse
ideer.
Besøger man hjemmesiden for Holstebro Udvikling, kan man se at der er en lang række
projekter på vej, hvor det kun er plangrundlaget, der mangler. Her er også projekter,
hvor mange pensionskasser siges at være interesserede i at bidrage med finansieringen.
Der tales om behov for tusindvis af bynære boliger.
Vi håber planerne holder vand.
Det eneste der er helt sikkert er, at udviklingen skal foregå radikalt anderledes end på
Slagterigrunden, der fremstår som et monument over, hvor lidt man over lang tid kan få
ud af et oplagt byudviklingsområde, der er nabo til byens gågader.

SPORT
Håndbolden er stadig byens flagskib på både herre- og damesiden.
Som følge af de udfordringer Coronaen har givet, også for sporten, besluttede TTH
Holstebros Herre- og Dameafdeling at skilles i foråret 2020.
Dermed var 20 års samarbejde i TTH slut, og damer fortsætter i Holstebro Håndbold.
Der vil dog stadig være et tæt samarbejde på en række områder.
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I Holstebro Industri- & Håndværkerforening ønsker vi både damer og herrer held og
lykke med det videre arbejde for at bevare 2 gange ligahåndbold i Holstebro.
Sportsligt har det været en forvirrende afslutning på ligaen.
Håndboldligaerne blev således afsluttet uden slutspil i april 2020.
Men flot at herrerne tog DM-bronze og kvalificerede sig til Pokalfinalen, som dog blev
tabt til GOG. I EHF CUP måtte herrerne tage afsked med turneringen efter samlet
nederlag til Rhein-Neckar Löwen fra Tyskland.
Damerne sluttede på en 11. plads, som sikrede holdet endnu en sæson i Ligaen, hvilket
må karakteriseres som tilfredsstillende.
Efter en del års tilløb lykkedes det så endelig for Holstebro Boldklub at rykke op i
2.division, så Holstebro igen har et divisionshold.
Efter en hård start i 2. division har holdet på det seneste endelig tilspillet sig point, og vi
håber klubben bevarer divisionsstatus.
Holstebro Svømmeklub har gjort det godt, selv om også de har været udfordret af
Corona. Men i 2019 var Helena Dohm Bach til EM i Skotland, hvor hun fik en flot 5.plads i
200m fri. Ved de nordiske mesterskaber fik klubben en nordisk mester i 400m fri.
Roklubben har også haft en god sæson, og hele 7 af klubbens unge roere er i spil til OL i
2024 og 2028.

KULTUR
Kulturen er hårdt ramt af Corona-krisen. Det er åbenbart for enhver.
Efter en total nedlukning i foråret har Musikteatret/Black Box forsøgt sig hen over
sommeren med arrangementer med begrænset deltagerantal, herunder udendørs
koncert med siddende gæster. Det er selvfølgelig svært at skabe økonomi i sådanne
arrangementer.
Men masseaflysninger har der været tale om i et ellers aktivt hus.
Klassiske dage gennemføres igen i år efter de retningslinjer, der er gældende.
Talentakademiet, Balletskolen, Musikskolen og Odin Teatret er stærke kulturbærere i
kommunen, også selvom deres udfoldelsesmuligheder har været begrænset i disse
Coronatider.

FORENINGEN
Bestyrelsens og foreningens aktiviteter

•

•

9 bestyrelsesmøder i løbet af året, hvoraf det ene grundet Coronakrisen
har været afholdt virtuelt

•

4 årlige borgmestermøder

•

Deltaget i bestyrelsesarbejde i Erhvervsforum Holstebro

•

Deltagelse ved SMVdanmarks formandsmøde i september

•

Vi er repræsenteret med bestyrelsesmedlem i Nupark

•

Deltager i projektgruppe/udvalg i kommuneregi ”Fremme af
bæredygtighed i Holstebro Kommune”.
Bestyrelsesmedlem ved Uddannelsescenter Holstebro (UCH)
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Vi måtte desværre grundet Corona pandemien aflyse vores traditionsrige forårsfest i april
måned. Det vil vi søge at råde bod på, ved at invitere til medlemsfest i 2021 – 150 års
jubilæums fest. Foreningen fylder 150 år – det skal fejres – og det skal I – medlemmerne
– naturligvis være en del af.

Håndværkets hus i Danmarksgade
Som nævnt ved generalforsamlingen sidste år har Holstebro Kommune har opsagt sit
lejemål i foreningens hus i Danmarksgade, og kommunen er nu flyttet ud.
Bestyrelsen har haft kontakt til flere interesserede lejere, dog uden resultat.
Jagten efter en eller flere nye lejere er nu intensiveret, og Nordicals Holstebro har fået
overdraget opgaven med at finde en eller flere nye lejere.
Lejeindtægten fra ejendommen i Danmarksgade er helt essentiel for foreningens
økonomi, og vi håber inderligt, at det vil vise sig muligt at finde en lejer. Ultimativt kan
det blive nødvendigt at sælge ejendommen, men der er vi ikke endnu.
Det er i den sammenhæng værd at erindre ejendommens historie som byens første
tekniske skole, opført af Holstebro Industri & Håndværkerforeningen og indviet i 1891.

Økonomiske tilskud og legater
I lighed med tidligere år har vi givet tilskud til følgende:
•

1 Legat v/UCH - EUD

•

Foreningens sangkor. Vi er glade og stolte af, at som en af de få Industri- og
Håndværkerforeninger at have et sangkor.

•

Foreningens Seniorklub

•

Tilskud samlet til Musikteatret og TTH Holstebro er annulleret grundet situationen
med den manglende udlejning af huset i Danmarksgade.

Takket være tilskuddet fra Varelotteriet, har vi mulighed for at støtte ovennævnte
aktiviteter, hvilket vi er meget taknemmelig for.

SMVDANMARK
SMVdanmark indtager en vigtig plads i organisationsverdenen, og er den eneste
organisation, der alene fokuserer på de små og mellemstore virksomheder.
SMVdanmark har i indeværende år skiftet direktør, da organisationens mangeårige
direktør Ane Buch er gået på pension.
Som ny direktør er tiltrådt Jacob Brandt, der inden har virket som underdirektør.
Jacob Brandt har vist sig som en særdeles kompetent direktør, som har kommunikeret
klart og tydeligt om de mange problemer, som Corona-krisen har fremkaldt, og hvor
SMV-virksomhederne i den grad har haft behov for et kompetent og effektivt talerør.
Vi mener, Jacob Brandt i den grad har udfyldt denne svære rolle og talt SMVdanmark og
medlemsvirksomhedernes sag.
HIH har i en lang årrække været medlem af SMVdanmark, hvilket giver foreningens
medlemmer adgang til at gøre brug af SMVdanmarks servicetilbud.
Det er her vigtigt at huske, at 50% af alle beskæftigede i den private sektor er ansat i en
SMV-virksomhed.
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VARELOTTERIET
Varelotteriet har gennem mange år været en væsentlig bidragsyder til vores forenings
aktiviteter, det skylder vi en stor tak for. Vi kan sende en venlig tanke til foreningens
bestyrelse i 1887, som deltog i stiftelsen af Varelotteriet.
Varelotteriet udvikler konstant nye lotteriformer med henblik på at øge omsætningen og
dermed den bais, som er grundlaget for tilskuddet til bl.a. vores forening
Vi 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 tag til en af de 16 kollektører
og køb, mulighederne for gevinster er store, og overskuddet er til gavn for vores område.
Det kan bemærkes, at der pt. mangler en kollektør i Lemvig

AFSLUTNING
Som afslutning skal der lyde en tak for samarbejdet i det forgangne år til borgmester
H.C. Østerby, kommunaldirektør Lars Møller og direktør for kultur og erhverv Mette
Højborg. Desuden tak til de mange politikere som vi direkte eller indirekte har haft
kontakt med.
Tak til de øvrige organisationer her fra vores område, Handelsstandsforeningen,
Holstebro – Struer Landboforening, DI og FH, ikke mindst for opbakningen omkring
Erhvervsforum Holstebro.
Tak til vores trofaste hjælpere - Lars Grue og Henny Pasgaard, som hjælper os med
diverse info, nyhedsbreve, hjemmesiden, medlemskartoteket, opkrævninger og mange
andre ting.
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. Netop på grund af den store
opbakning vi altid har haft, har vi gennem årene kunnet være med til at påvirke
udviklingen i Holstebro. Det vil vi fortsætte med! Tak for opbakningen, bliv ved med det,
for kun en stærk forening har den nødvendige gennemslagskraft.
Sidst, men ikke mindst, tak til bestyrelsen for samarbejdet det forgangne år, og en
særlig tak skal der lyde til de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer Kjeld Uhre og Michael
Larsen.
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.
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