Fakta – sådan er arbejdet organiseret
• Bestyrelsen for Holstebro Udvikling P/S
Opgave: At sikre, der bliver udarbejdet en masterplan/
udviklingsplan for Holstebro By.
Resultat: En ambitiøs, visionær og robust
udviklingsplan for Holstebro. Processen skal
skabe ejerskab blandt borgerne og andre vigtige
interessenter. Planen skal skabe et godt afsæt for
fremtidens udviklingsarbejde for en række konkrete
projekter i byen.
• Styregruppe
Opgave: styregruppen er den drivende kraft i
udviklingsarbejdet. Den arbejder tæt sammen med
den valgte rådgiver og refererer til bestyrelsen, som
den orienterer og involverer undervejs i processen.
Resultat: En færdig udviklingsplan skal ligge klar
primo 2020.
Styregruppen:
Jesper Larsen, adm. direktør, Holstebro Udvikling PS
Hanne Brodersen, projektchef, Færchfonden
Søren Hemdorff, chefkonsulent, Holstebro Kommune
Rasmus Cassøe, partner / Tina Vestermann (CFBO rådgiver)
• Projektgruppe
Projektgruppen repræsenterer Holstebro Kommune.
Opgave: Projektgruppen deltager som repræsentanter
for Holstebro Kommune. Forskellige fagligheder skal
sikre, at den nødvendige viden om Holstebro By bliver
brugt.
Indsats: Deltager løbende i relevante møder
og udviklingsarbejde. Projektgruppen rådgiver
styregruppen i udviklingsarbejdet.
• Rådgiver
Opgave og resultat: CFBO er valgt som rådgiver
og facilitator (tovholder) for at gennemføre et
udviklingsforløb, der skal munde ud i en ambitiøs
master-plan/udviklingsplan for Holstebro By.
CFBO fra Aarhus har solid erfaring med at styre
lignende udviklingsforløb bl.a. med udvikling af et af
de mest attraktive byområder i Aalborg, Stigsborg
Brygge, hvor CFBO har bidraget til udviklingen
af masterplanen. Andre projekter kan nævnes:
Silkeborg bymidte og søfront, Udviklingsplan

og udviklingsstrategi for Middelfart Midtby,
udviklingsplan, involvering og eksperimenter i Randers
midtby, udviklingsplan for Hobro, Herning plus –
forundersøgelse og udviklingsplan.
• Byforum
Opgave: Byforum er rådgivende sparringspartner for
styregruppen. Har repræsentanter fra kerneaktørerne
i Holstebro: erhvervslivet, kulturlivet, uddannelsesmiljøet, detailhandlen og foreningslivet.
Resultat: Byforum bidrager med viden og lokale
perspektiver, der højner kvaliteten af en masterplan/
udviklingsplan for Holstebro By.
• Bedømmelsesudvalg
Opgave: Teams vil give deres bud på, hvordan opgaven
med at udarbejde en masterplan/udviklingsplan skal
gribes an.
Resultat: Bedømmelsesudvalget skal udpege en vinder
af processen blandt de deltagende teams og pege
på, hvordan arbejdet frem mod en udviklingsplan skal
varetages.
Bedømmelsesudvalget:
Annemette Færch, bestyrelsesformand
H.C. Østerby, Borgmester i Holstebro Kommune
Jens Christian Hedegaard, byrådsmedlem i Holstebro
Kommune
Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen samt
fagdommer i Arkitektforeningen
Rasmus Færch, direktør
Lektor, cand.arch., Ph.d. Jens Christian Pasgaard,
Arkitektskolen I Aarhus
Stadsarkitekt Lisbeth Wolters, Vejle Kommune
Rådgivere for bedømmelsesudvalget:
Hanne Brodersen, projektchef, Færchfonden
Søren Hemdorff, chefkonsulent, Holstebro Kommune
Jesper Larsen, adm. direktør, Holstebro Udvikling P/S
Rasmus Cassøe, sekretær (konsulent CFBO)
Lars Møller, kommunaldirektør, Holstebro Kommune
Vibeke Holmbo, Holstebro Kommune (rep. fra
Projektgruppen)
Thomas Leerberg, planchef, Holstebro Kommune

