Den 2. juni 2015

BILAG
Mere liv til bymidten i Holbæk
Projektudvalget for Vækst i Holbæk Kommune har på sit møde den 2. juni 2015 givet fuld
opbakning til en ny organisering af indsatsen for en levende bymidte i Holbæk. Med
opbakning følger en årlig investering på 1,7 mio. kroner.
Under forudsætning af den videre politiske behandling – som afsluttes på den kommende
byrådsmøde den 17. juni 2015 – etableres der således et Byforum på Holbæk Erhvervsforums
platform. Den endelige realisering forudsætter også medlemmernes støtte på en ekstraordinær
generalforsamling i Holbæk Handelsstandsforening den 10. juni 2015.
Det nye forum vil blive en realitet i løbet af de næste par måneder og kommer til at bestå af 8-10
repræsentanter fra henholdsvis Holbæk Handelsstandsforening (4 repræsentanter), ejendomsejerne
i Holbæk midtby (1), Holbæk Erhvervsforum (1), Holbæk Kommune (1) og Sjællandske Medier (1).
Den nye organisering er resultatet af længerevarende og konstruktive drøftelser parterne imellem
om en højnet indsats for i fællesskab at gøre bymidten attraktiv og levende. En proces, som
indledningsvist bar arbejdstitlen ”Holbæk Byforum”, og som nu hedder Byforum.
Byforum får som udgangspunkt ansvaret for, at skabe masser af liv og aktivitet i området Ahlgade,
Smedelundsgade, Nygade, Labæk samt på havnen. Alt sammen for at udvikle Holbæk som en
attraktiv handelsby, sikre vækst og skabe gode oplevelser for borgere og gæster.
Endvidere bliver Byforum et væsentligt omdrejningspunkt for en bedre kommunikation og
koordinering i relation til de mange aktiviteter som i øvrigt foregår i Holbæk indenfor kultur, events,
erhverv og turisme. Netop derfor er Holbæk Erhvervsforums platform velegnet til at favne opgaven,
da foreningen i forvejen blandt andet har ansvaret for udvikling og drift af turismen.
Handelschef ansættes i erhvervsforum
Budgettet for det kommende Byforum bliver fra starten ca. 2,4 mio. kroner årligt. En halv million af
disse midler kommer fra kontingenter i Holbæk Handelsstandsforening, som i øvrigt vedbliver at
være en selvstændig juridisk enhed og dermed talerør for butikkerne i midtbyen. Derudover
forventes Sjællandske Medier, at bidrage med 180.000 kroner til annoncering og markedsføring.
Den største pose penge kommer fra Holbæk Kommune, som fremadrettet investerer 1,7 mio.
kroner årligt i indsatsen med midler fra Projektudvalget for Vækst. På sigt er det også meningen, at
en forening for ejerne i midtbyen – som er under etablering – vil bidrage økonomisk.
De samlede midler skal primært gå direkte til de aktiviteter, som Byforum planlægger. Herunder en
sikring af, at julebelysningen i midtbyen allerede fra i år bliver noget ganske særligt. Det er
samtidig besluttet, at der pr. 1. oktober i år ansættes en Handelschef i Holbæk Erhvervsforum, som
skal facilitere og udføre Byforums arbejde – og bidrage med viden og knofedt til udviklingen.
Handelschefen – som vil blive supporteret af en ny administrativ medarbejder – får plads i et

overordnet koordinerende organ, som også tæller erhvervsforums direktør og turismechef,
kommunens kultur- og fritidschef samt chef for vækst og bæredygtighed. I spidsen for dette
koordinerende organ står Holbæk Kommunes koncerndirektør, Erik Kjærgaard Andersen.
Erhvervenes Hus
For at sikre den størst mulige synergi mellem detail/bymidte, kultur, turisme og erhverv er det
hensigten, at indsatsen samles i et fælles Erhvervenes Hus på en central placering i Holbæk midtby;
skønnet fra 1. januar 2016. Et sådan hus vil kunne huse Holbæk Erhvervsforum, turist- og
detailbutik samt Vækstfabrikken Holbæk.

