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INDLEDNING
Også i år kan vi konstatere, at Dansk økonomi er i fremgang, og næsten alle brancher
melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Hver 10. virksomhed mister ordrer grundet mangel på kvalificeret arbejdskraft, ja faktisk må 30 – 40% af de virksomheder, der
søger nye medarbejdere, opgive søgningen uden resultat.
Det er 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 i tidligere beretninger, 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. 750.000
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 fortsat tilbage efter endt uddannelse.
Prognoserne for de kommende år omkring udviklingen i arbejdsløsheden viser, at store
dele af Jylland vil opleve fuld beskæftigelse, og især jo længere vestpå man kommer. I
dag har vi en ledighedsprocent på 3,5% på landsplan, og en ledighed i Holstebro området på 2,1%.
Som omtalt på det seneste i pressen, vil det også være en prioritet at få flere uddannelsessteder flyttet væk fra de store byer.
Her har vi lykkedes med, at få produktionsingeniøruddannelsen til VIA!
Generelt er der fortsat udfordringer med at finde ledige elevpladser til de unge mennesker.

FORENINGEN
BESTYRELSENS OG FORENINGENS AKTIVITETER


11 bestyrelsesmøder i løbet af året



4 årlige borgmestermøder



Deltagelse ved SMVdanmark´s formandsmøde i september



Deltagelse i møde i SMV Danmark’s Ambassadørklub



Vi er repræsenteret med bestyrelsesmedlem i Nupark



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



Bestyrelsesmedlem ved UCH



TTH Holstebro medlemsarrangement



Forårsfest
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HÅNDVÆRKETS HUS, DANMARKSGADE
Bestyrelsen har besluttet at foretage en delvis udskiftning af vinduer, og at øvrige vinduer males. Huset står fortsat fint, og vi skal være glade for at have den bygningsmæssige perle, i HIH regi.

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


2 Legater v/UCH – HTX og EUD



Foreningens sangkor



Foreningens Seniorklub



Tilskud til Musikteatret



Tilskud til TTH Holstebro



Tilskud til innovationsprojektet Danmarksgade



Tilskud til Holstebro Museums kommende udstilling om håndværksfagene

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

SMVDANMARK
SMVdanmark (tidligere kaldet Håndværksrådet) indtager en vigtig plads i organisationsverdenen, og det har vist sig, at navneskiftet fra Håndværksrådet til SMVdanmark allerede har haft en positiv virkning. Nye brancheorganisationer, som næppe kunne se sig
repræsenteret under det gamle navn, er kommet til.
Der er nu heller ikke længere på Christiansborg tvivl om, at dagsordenen er de Små- og
Mellemstore Virksomheder, og ikke kun Håndværksvirksomheder.
Uden SMVdanmark ville de små og mellemstore virksomheder mangle et vigtigt talerør
og en markant forkæmper for netop SMVernes interesser. Vi er glade for det samarbejde,
vi har med SMVdanmark, og vi sikrer bl.a. løbende et lokalt input til de nyhedsbreve,
som udsendes via SMVdanmark, således vi på den måde får forstærket såvel vort, som
SMVdanmarks budskab.
Desuden har vi i et samarbejde med SMVdanmark afholdt kursus i den nye persondataforordning på UCH.
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VARELOTTERIET
Varelotteriet har gennem mange år været en væsentlig bidragsyder til vor forenings aktiviteter, og det skylder vi stor tak for. Vi kan sende en venlig tanke til foreningens bestyrelse i 1887, som deltog i stiftelsen af Varelotteriet. Vi har i dag 16 kollektører i vores
kreds, som gør en stor indsats for at sælge lodderne. Vores bidrag og opbakning til
mange forskellige aktiviteter i lokalområdet, ville blive reduceret betydeligt, hvis varelotteriet ikke var en af vores faste støtter. Varelotteriet bidrog også med lodder som
præmie til Innovationsprojektet i Danmarksgade i september måned.
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.
Sidst men ikke mindst så skal vi byde velkommen til Photocare Holstebro som ny kollektør fra december 2017.

ERHVERVSSTRUKTUR HOLSTEBRO KOMMUNE
Vi har længe plæderet for, at Holstebro Kommune har brug for et samlet erhvervstalerør.
På generalforsamlingen sidste år, argumenterede vi for, at Erhvervsforum i den skikkelse, vi da kendte som en uformel struktur, ikke havde den nødvendige bredde og
styrke til at virke som talerør for Holstebros samlede erhvervsliv.
Her talte vi på vegne af de etablerede foreninger og organisationer:


Handelsstandsforeningen,



Holstebro Struer Landboforening



DI og LO

Hen over sommeren er vi blevet orienteret om, at Erhvervsforum indstiller aktiviteterne.
Efter generalforsamlingen sidste år har vi i HIH påtaget os opgaven at være katalysator
for at undersøge, om der kan skabes noget med mere substans og grobund for etablering
af et reelt fælles talerør for hele erhvervslivet i Holstebro Kommune.
Status er nu:


I samarbejde med ny direktør Allan Hedegaard i Nupark, har vi udarbejdet et oplæg til struktur og indhold.



Strukturen er bygget på traditionelle foreningsdemokratiske principper, som giver
tyngde og legitimitet.



Struktur og model er der opbakning til fra ovennævnte foreninger. Desuden har
Holstebro Kommune vendt tommelfingeren op – både i relation til nødvendigheden i at få en reel sparringspartner, som man kan samarbejde med, og som også
kan bide kommunen i haserne.



Der er tænkt indefra og ud – Holstebro Kommune er det, som vi koncentrere os
om.



Det er tænkt som en medlemsbaseret forening.



Målet er at være en paraplyorganisation for de eksisterende foreninger og
organisationer, samt for enkeltvirksomheder i kommunen.
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Organiseringen forestilles at være baseret på et repræsentantskab som introducerer mål, temaer og ideer til bestyrelsen. Bestyrelsen skal prioritere og lede de forskellige opgaver og projekter. Dette gøres via ad hoc nedsatte task-force grupper,
som kun eksisterer i det tidsrum, hvor det er relevant. Derfor ordet task-force.



Overordnet er der tænkt i 2 hovedområder, som paraplyorganisationen i første
omgang bør koncentrere sig om:
o

o

Erhvervsudvikling:


Tiltrækning af nye virksomheder



Beskæftigelsessituationen



Bosætning- og indpendling



Erhvervsdag

Udviklings-/uddannelsesudvikling:


Tiltrækning af nye uddannelser



Fokus på erhvervsuddannelser – at gøre disse attraktive og fokusere på udviklingsmuligheder



Etablering af partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner og
virksomheder



Iværksætter netværk

Hvorfor er det vigtigt, at vi står sammen om dette og bliver en del heraf?


Vi har brug for ét fælles talerør for hele erhvervslivet her i Holstebro Kommune.



Vi har brug for at stå sammen og tale med én tunge for at opnå gennemslagskraft
kommunalt, regionalt og nationalt.



Vi har brug for et samlende organ for koordinering og gennemførelse af tværgående opgaver og erhvervspolitiske dagsordner.

Med dette initiativ har vi fulgt op på det, vi introducerede sidste år. Nu er det op til os
alle – også de der ikke er repræsenteret her i aften – om at se dette som en ”ny start”
for en samlende organisation for Holstebro Kommune – ”Holstebro Erhvervsforum”.
Det glæder os i den forbindelse, at vi ud over opbakning fra de nævnte organisationer
også har modtaget en positiv tilbagemelding fra Lotte Littau, der har været en af de drivende kræfter i det tidligere ”Erhvervsforum”.
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ERHVERVSOMRÅDERNE
HÅNDVÆRK/BYGGERI
Som tilfældet er med vores industrivirksomheder, så er der også inden for håndværk- og
byggebranchen fortsat stor efterspørgsel på arbejdskraft. Flere fagområder har i dag
store udfordringer med at skaffe de nødvendige hænder til at kunne sikre, at de allerede
vundne ordre kan udføres.
Som de foregående år fylder offentlige bygge- og anlægsarbejder rigtig meget. Men også
boligbyggeriet er i højt gear, både det private marked såvel som udlejningsbyggeriet.
For Holstebros vedkommende er der fortsat stor aktivitet. Parcelhusmarkedet udvikler sig
fortsat kraftigt, og de kommunale byggerier fylder meget for branchen. Som vi tidligere
har udtrykt bekymring om, kan man vel med rette, fortsat 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 enten en omfattende renovering eller nedrivning.
Sidst år udpegede pensionskasserne netop 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.
Når man taler med lokale håndværkere, høres der ofte kritik af, at kommunale projekter
ikke gennemføres inden for de afsatte budgetrammer f.eks.:


Sønderlandskolen



Nørre Boulevard Skolen



Sundhedshuset

Holstebro kommune skal dog også have ros. Vi er ”danmarksmestre” i udlicitering.
Dette jf. artikel i Holstebro Struer Dagblad i august måned. Men det er vel rettere
”Midt- og Vestjyllands mestre” i udlicitering af opgaver inden for park og vej – hvor
der inden for de tekniske områder udliciteres hele 90%. Vi ligger her markant over
andre kommuner, hvilket naturligvis skal roses.
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INDUSTRI
Erhvervslivet har generelt travlt. Udfordringen er at skaffe arbejdskraft, qua den lave
ledighedsprocent i vores område. Bl.a. inden for transport, metal og byggeområdet er
der store udfordringer.
Danmarks Statistiks konjunkturindikator er på sit højeste niveau i mange år.
Modsat tidligere tiders højkonjunkturer er der denne gang nogle skismaer. En meget
uforudsigelig amerikansk præsident og tvivlen om, om England forbliver med tilknytning
til EU eller, at et hårdt Brexit bliver en realitet. Dette bidrager til, at de globale tendenser
konstant ændres og i meget høj fart. Det gør, at efterspørgsel og valutauro konstant påvirker resultatet for udvalgte brancher i en ellers stabil højkonjunktur.
Det er positivt, at den usikkerhed, som Brexit har medført, har bragt de resterende EUmedlemslande 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. Bare EU koncentrerer sig om det væsentlige og ikke dikterer for mange beslutninger, der påvirker den national politiske sene – her tænkes bl.a. på udvidet barsel
til mænd og kortere beskæftigelsesperiode i forbindelse med dagpenge for indvandrere i
forhold til etniske danskere.
Sidst men ikke mindst – så har vi jo fået vores motorvej til Holstebro nord åbnet. Den
29/9 var der ”Vejfest i Vest”. Flot arrangement og store forventninger til den erhvervsmæssige værdi af motorvejen.

UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE
Uddannelsespolitikken indenfor erhvervsuddannelserne gennem de sidste mange år har
været fejlslagen. For år tilbage var der omkring 30% af en ungdomsårgang, der valgte
en erhvervsuddannelse. Efter erhvervsuddannelsesreformen, som trådte i kraft i 2015,
har målet været, at i år 2025 skulle vi tilbage til, at 30% vælger en erhvervsrettet uddannelse. I de sidste 2 – 3 år har målet været at komme fra de nuværende knap 20% på
landsplan op på 25%, men indtil videre er der ikke på landsplan kommet væsentlig udvikling i dette forhold. Der har specielt det seneste år været større og større politisk fokus på problemstillingen, hvilket vi kan håbe på kan fremme interessen og sælge erhvervsuddannelserne bedre end tidligere.
Lokalt har det vist sig at være en rigtig og god beslutning, at Holstebro Kommune valgte
at samle alle 10. klasser på UCH. Det er blevet en succes og betragtes som én af årsagerne til det flotte optag på Erhvervsgrunduddannelserne lokalt.
Det er værd at fremhæve, at UCH og Holstebro kommune har 25%, der vælger en erhvervsrettet uddannelse! Det kan vi glæde os over – men det meget lavere landsgennemsnit bekymrer os.
Trepartsaftalen, der blev indgået tilbage i 2017, er nu effektueret. Sigtet er, at firmaerne, der indgår uddannelsesaftaler, bliver belønnet, og de der ikke uddanner det krævede antal indenfor deres fagområder, bliver straffet. Princippet kan være sundt, men
efter vores opfattelse, hvilket afspejles hos vore medlemmer, er der tale om et administrativt makværk. Enkelthed har ikke været aftaleparternes indgangsvinkel.
Det er meget glædeligt, at vi nu også har fået tiltrukket en Ingeniøruddannelse til Holstebro. Der er et beskedent antal pladser besat i år, men vigtigt det er kommet fra land.
Samtidigt er det også vigtigt, at virksomhederne nu bakker op om dette ved at tilbyde
praktikpladser, sparring og samarbejde, således vi kan fastholde uddannelsen og se den
udbygget.
Yderligere detaljer om erhvervsuddannelserne og UCH vil jeg overlade til Ann Østergaard, der har sin faste plads senere på dagsordenen.
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HOLSTEBRO KOMMUNE, LOKALPRESSEN OG ERHVERVSKLIMA
HOLSTEBRO KOMMUNE
Generelt er vi godt tilfredse med udviklingen omkring erhvervsklimaet i Holstebro. I
Dansk Byggeris årlige undersøgelse ligger Holstebro på en 2. plads.
I DI’s årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima går Holstebro 2 pladser frem til en
12. plads med denne kommentar fra DI’s side:
”Holstebro Kommune ligger i år på en flot 12. plads – en fremgang på to pladser fra året
før. Fremgangen skyldes især en bedre vurdering af den kommunale sagsbehandling
over for virksomhederne. Og sammen med andre faktorer får det hele 82 pct. af de
lokale virksomheder til at ville reklamere for kommunen”.
Samarbejdet med kommunen fungerer godt, der er lydhørhed overfor de ting, vi fremfører. Både politisk i byrådet og administrativt er det vores opfattelse, at der arbejdes
godt og konstruktivt på tværs af partiskel til gavn for vores område. Det giver gode udviklingsmuligheder.
Men, og der er et stort men, vores synlighed som erhvervsby, som vi har efterlyst i flere
år, er desværre fortsat ikke god nok.
Er det kommunens skyld? Ja men ikke alene, erhvervslivet bærer selv en del af skylden
sammen med vores lokale presse.
Vi vil alligevel løfte pegefingeren overfor kommunen. Pas på vi her i Holstebro ikke bliver
for selvfede. Ment på den måde, at vi har ”nok” i at være en smuk handelsby, driftig
handelsby, bedste handelsby osv. Endelig må vi ikke forlede os til at lukrere alt for meget
på vore kulturelle aktiviteter. Vi har en kommune, der ér mere end det.
Vi har nu en infrastruktur med motorvejen, der giver os muligheder for at kunne udvikle
os. Her skal kommunen også være proaktive i arbejdet med tiltrækning af nye virksomheder, udover at stille gode betingelser til rådighed for eksisterende virksomheder.
Vi har i HIH indgivet forslag til vejnavne i nyt industriområde:


Vagn Kloses vej



Orla Dahl Jepsens vej

Vi glæder os til at se nye virksomheder, som bosætter sig i de områder, der bliver udlagt
til erhverv og industri.
Vi er bekymrede over flere gange i løbet af året at høre om virksomheder, der efter
kontakt til Holstebro Kommune, ikke føler at de får den forventede opbakning, og derefter etablerer sig i andre byer.

9 af 14

LOKALPRESSEN – DAGBLADET HOLSTEBRO
Siden seneste generalforsamling har vi fået ny chefredaktør – og tillykke med jobbet til
Søren Egebjerg Pedersen. Bestyrelsen har i august haft et godt og konstruktivt møde
med chefredaktøren, og vi håber på, at de tiltag, som der bliver lagt op til fra chefredaktørens side, også viser sig faktuelt. Bl.a. større fokus på erhvervslivet – hver 14. dag
et specielt tillæg udelukkende med erhvervsstof. Styrkelse af de journalistiske ressourcer
på erhvervsdelen på dagbladet og herunder en mere opsøgende stil end tidligere. Det ser
vi frem til, der er behov for og plads til forbedringer.

ERHVERVSKLIMA
Vi må jo ikke glemme os selv!
Vi ser frem til at ”Holstebro Erhvervsforum” som omtalt indledningsvis bliver operationel
som den paraplyorganisation, der kan sparre og udfordre kommunen, såvel embedsværket som det politiske system. Det handler om, at vi i Holstebro bringer os i øjenhøjde
med de udfordringer, der er i landet, hvilket som oftest også bliver udfordringer her. Eksempelvis beskæftigelsessituationen, uddannelsesområdet og infrastrukturen.
En helt aktuel sag er lukningen af det hul, der er i motorvejen omkring Herning. Det er et
flot initiativ, som Birn for længst har taget på dette område, og det må det samlede erhvervsliv støtte op omkring.

BYUDVIKLING – HOLSTEBRO UDVIKLING P/S
Man må sige, at Holstebro klarer sig rigtig pænt, bosætningen er suverænt i top set i
forhold til andre byer i provinsen, der er således 407 flere indbyggere end i 2016, og
byen er i konstant forandring.
Sammen med Færch Fonden har Kommunen indgået aftale om at oprette et udviklingsselskab ”Holstebro Udvikling P/S”, hvor begge parter indskyder 2 mio., og ultimo september er Jesper Larsen, som bl.a. har en fortid i Difko, ansat som administrerende direktør i selskabet. Vi er sikre på, at Jesper Larsen vil være den rette til opgaven og til at
introducere en ny linje i udviklingen af Holstebro.
Holstebros borgmester siger om udviklingsselskabet, at:
”Udviklingsselskabet er ikke et konsortium, der skal skabe forretning og forrentning. Det
er et professionelt samarbejde om at skabe fremtidens bydele ved at tiltrække de rigtige
projekter og initiativer.
Vi må takke Færchfonden for endnu et for byen positivt initiativ og relevant initiativ, som
skal fokusere på de voldsomt store byudviklingsopgaver, der ligger for f.eks.:


Området omkring Politihovedkvarteret og Sundhedshuset, der 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



Området med den gamle politistation og postbygning



og endelig er sygehusområdet købt af kommunen og klar til indsats om vel
ca. 3 år



Disponering af nye arealer til store butikker

Den i mange år ventede opførelse af Enghavecentret strandede forrige år. Nørreportcentret har luftet planer for udvidelser de kommende år. Efter vores opfattelse slet ikke
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en dårlig løsning for Holstebros handelsliv. Det ser dog ud til, at konkrete initiativer lader
vente på sig.
Salget af parcelhusgrunde sker stadig i højt tempo, både når der tales om kommunale og
private udstykninger, og der er på det seneste rettet yderligere fokus på, at det skal
være muligt at erhverve byggegrunde også i de mindre bysamfund og ikke kun i Holstebro.
Når man husker, at flere pensionsselskaber tidligere på året udtalte sig positivt om at
investere i boligbyggeri i Holstebro og man samtidig ser på den manglende udvikling af
Slagterigrunden, så er det helt klart, at opgaverne står i kø.
Ser vi på Struervej og Slagterigrunden igen melder der sig en række spørgsmål:


Hvad skal der ske med den meget smalle Struervej?



Hvordan kommer man videre med de store ubebyggede arealer?



Har det første udbud blokeret for mere visionære forslag?

Sygehuset bliver ledigt inden for en kortere årrække, trods gentagende forsinkelser af
Gødstrup projektet. Hvordan vil kommunen håndtere dette?

NUPARK
Nupark Innovation har i foråret skiftet direktør. Allan Hedegaard har overtaget stolen
efter Peter Petersen. Allan har vi allerede i HIH haft flere møder med vedr. erhvervsforum, da han har erfaring med samme område fra Viborg.
Udfordringen med udlejning er som tidligere, dvs. der kæmpes for at holde udlejningsprocenten oppe.
Der pågår p.t. en opgradering af flere af bygningerne, som har flere bygningsmæssige
udfordringer.
Resultatet for 2017 viste et overskud på ca. kr. 350.000,- hvilket af ledelsen er godkendt
som tilfredsstillende.

SPORT
Holstebros sportslige flagskib er stadig TTH Holstebro. Efter en række år med økonomisk
turbulens har klubben nu tilpasset budgettet, så der er kommet balance i økonomien.
Sportsligt klarede klubben sig godt i sidste sæson.
Herrerne opnåede en 5.-6. plads i ligaen og skaffede klubben endnu et trofæ, da de
vandt Pokalturneringen i februar. Dermed er europæisk håndbold også på menuen i den
nye sæson. Efterfølgende har herrerne så for første gang vundet Supercuppen – endda
over ærkekonkurrenten Skjern Håndbold.
Damerne leverede også – ud fra de givne forudsætninger – en rigtig flot sæson. En 9.
plads blev det til og dermed overlevelse i Dameligaen.
Endelig tilfaldt der også hæder til TTH Holstebros direktør John Mikkelsen, som ved
Dansk Håndbold Award løb med titlen Årets Leder. Godt gået.
Så lige nu ser vi en veldrevet klub, hvilket er vigtigt for eksponeringen af hele området.
Holstebro Svømmeclub gør det også godt. Klubben er leverandør af flere svømmere til de
forskellige landshold.
Ikke mindst 18-årige Helena Dohm Bach har gjort det rigtig godt, hvilket bragte hende til
EM for seniorer i Glasgow her i sommer.
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Også Roklubben og Kajakklubben klarer sig godt.
Kajakklubben arrangerede her i sommer DM på vandkraftsøen og vandt flere medaljer,
ligesom det også blev til medaljer ved de nordiske mesterskaber.
Roklubben har gennem flere år udført et langsigtet ungdomsarbejde, hvilket har resulteret i, at 7 roere er udtaget til det danske landshold til U23 VM i Poznan. Målsætningen er
at få roere med til det kommende OL. Godt gået.
På fodboldfronten ser FSH samarbejdet omkring ungdomsfodbold ud til at forløbe efter
planen. Måske kunne de lokale håndboldklubber lære af dette, til glæde for ungdoms- og
breddeidrætten.
Vi må ikke glemme breddeidrætten. Vi vil gerne rose den store indsats, som gøres i alle
mindre foreninger – inkl. de frivillige ledere. En indsats som ikke får den store omtale,
men som er uvurderlig for området.

KULTUR
Musikteatret/Black Box udvider hele tiden repertoiret. Seneste store egenproduktion
SPAMALOT blev en succes, ligesom de tilkommende Open Air-koncerter har tiltrukket
mange mennesker. Lad os håbe på et tilstrækkeligt samarbejde med de andre musikudbydere, så der bliver plads til alle – også i fremtiden.
Talentakademiet har ligeledes mange aktiviteter og er en vigtig spiller for kulturen i Holstebro. Sammen med Balletskolen, Musikskolen og Odin Teatret er det stærke kulturbærere i kommunen.
Her er det værd at nævne det Danmarksgade projekt, der blev gennemført i september
med ca. 1200 gæster fordelt over 6 aftener. Der var åbent hus i foreningens Laugssal, og
repræsentanter fra Seniorklubben fortalte om salens historie.
Ombygningen af Holstebro Museum er snart afsluttet. I løbet af vinteren flytter medarbejderne tilbage til museet, og opbygningen af de nye udstillinger begynder. Ideen er at
fortælle Danmarkshistorien på vestjysk, siger Ingeborg Svennevig. Vestjylland er en helt
afgørende del af Danmark, og det kan man se i fortiden: Handlen i Nordsørummet, indflydelsen fra de folkelige bevægelser og den meget stærke iværksættertradition. Alt det
vil museet gerne vise og fortælle i de nye udstillinger.
Derfor giver foreningen også et tilskud til opbygningen af de nye udstillinger.
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VESTFORSYNING
Direktion og bestyrelse
Jørn Zilke er tiltrådt som ny direktør for Vestforsyning.
Biogasanlægget arbejder stadig rigtig godt sammen med Måbjergværket, det betyder
bedre og mere rationel drift på begge værker, til gavn for forbrugerne, en udvikling vi
glæder os over, og som vi forventer kan blive endnu mere positiv de næste år.
Bioethanol projektet har vi nævnt i de sidste 6 beretninger, vi må nok konstatere, at
man nu er i en afsluttende fase – det videre arbejde er overdraget til de kommercielle
samarbejdspartnere.
Det store forarbejde er gjort, nu skal det vise sig, om eksterne investorer kan og tør.
Med regeringens seneste udspil om udfasning af benzin og dieselbiler fra 2030 er chancerne for bioethanolprojektet ikke store. Det er dog værd at bemærke, at der tales om
nulmissionskøretøjer efter 2030. Det åbner for flere alternativer som el, brint og måske
biogas.
Bliver ethanol projektet til noget, skal der investeres kraftigt i de to andre værker – bliver det ikke til noget, køres der videre med plan B.
Vindmøller - Vestforsynings vindmøller i Gedmose er kommet godt i gang, de har medvind, det blæser meget, og strømprisen er i øjeblikket høj. En stor del af mølleaktierne er
og bliver solgt til private forbrugere.
Klimatilpasningsprojektet er udsendt i offentlig høring fra den 28. august og 8 uger
frem. Resultatet af høringsfasen vil således snart være tilgængeligt. Hvis alt går efter
planen, står projektet færdigt sidst i 2020. Projektet går kort fortalt ud på at opdæmme
og forsinke vand i ådalen ud mod Hodsager og lade vandstanden i Vandkraftsøen stige
med 1,5 m samt sikre et par strækninger i midtbyen. I alt skal der kunne opdæmmes 4,6
mill. kubikmeter vand og bruges ca. 45 mill. kr. for at sikre midtbyen mod oversvømmelser.
Aktivitetspulje. Vestforsyning A/S har tilbage i 2014 etableret en initiativpulje. Dette er
en særlig sponsorpulje til fremme af breddeidræt, talentudvikling, uddannelse m.v. i
Vestforsyningens forsyningsområde. Initiativpuljen modtager hele året ansøgninger, og
de mest spændende projekter bliver udvalgt til, at blive en del af Vestforsynings sponsorprogram.
Alle ansøgninger bliver vurderet af en uafhængig komité, som består af eksterne, lokale
ildsjæle med særligt kendskab til de områder, Vestforsyningen ønsker at fremme. Der
kan søges mellem 5.000 kr. og 50.000 kr., og støttekomiteen kan indstille til, at ansøgningerne støttes helt eller delvis. Der er i alt siden 2014 tildelt støtte til 200 projekter.”
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AFSLUTNING
Som afslutning på min første beretning som formand for HIH 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 LO, ikke mindst i forhold til opbakningen og indsatsen
i arbejdet med at udarbejde forslag til ny erhvervsstruktur i Holstebro Kommune.
Tak til vores trofaste hjælpere - Lars Grue og Henny Pasgaard, som hjælper os med diverse info, nyhedsbreve, hjemmesiden, medlemskartoteket, opkrævninger og mange
andre ting, og tak til Seniorklubben for at repræsentere foreningen under afviklingen af
Danmarksgade projektet.
Endelig skal der også lyde en tak til Dagbladet Holstebro Struer for fremmødet her til
generalforsamlingen. Vi ser frem de nye initiativer og til et konstruktivt samarbejde
fremadrettet.
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 fornødne gennemslagskraft.
Sidst, men ikke mindst, tak til bestyrelsen for samarbejdet det forgangne år.
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.
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