
Holstebro Kommune 
Resume af visionsaftale 

Baggrund 
Holstebro Kommune er en kommune med ca. 58.400 borgere fordelt på 800 km2. Holstebro by med ca. 
35.800 indbyggere er klart den største by i kommunen. Vinderup er den næststørste by med ca. 4.100  
indbyggere, efterfulgt af Ulfborg med ca. 2.000 indbyggere. Prognosen viser, at befolkningstallet i Holstebro 
Kommune fra 2017 til 2030 vil stige med 2.860 personer, svarende til en stigning på 4,9 procent. Den 
positive prognose i Holstebro Kommune ses særligt ved 80+ årige (65 procent), 67-79-årige (16 procent) og 
3-5-årige (12 procent).  

Visionen for Holstebro Kommune, er at sætte den kulturelle dagsorden lokalt, nationalt og internationalt. 
Kulturen betragtes således som drivkraft for udvikling, hvor der er fokus på kultur og fritid, uddannelse, 
erhverv og bosætning samt sundhed og velvære. Udvikling sker gennem et tæt samarbejde med landsbyen, 
skolen, sportshallen, foreningen osv. Kommunen støtter gode ideer og initiativer og bakker lokale ildsjæle 
op. Kommunen forventer og anerkender samtidig en aktiv indsats fra borgere og brugere. 

Foreningslivet i Holstebro Kommune står stærkt og bygger på mange års tradition for aktiv deltagelse i de 
lokale fællesskaber. Det ses blandt andet i den rapport, som kommunen har fået lavet gennem Idrættens 
Analyseinstitut (Idan) i 2016, hvor foreningsdeltagelsen er på 53 procent blandt de voksne idrætsaktive 
borgere og 77 procent blandt de 10-16-årige. 

2017 vedtog Holstebro Kommune en ny Sundhedspolitik som er udarbejdet som en tværgående politik, der 
forpligter alle faste udvalg til at integrere den i deres specifikke ressortområde. Dette tværgående fokus 
hænger rigtigt godt sammen med arbejdet som Visionskommune. Sundhedspolitikken er således sammen 
med kommunens vision et godt fundament for arbejdet som Visionskommune. Nedenfor er oplistet et 
uddrag af de målsætninger, der ligger i politikken:  
• Vi vil sætte rammer, som understøtter, at du kan tage ansvar for din egen sundhed – også gennem 

familie og netværk.  
• Vi vil, at du kan mestre livet både som barn, ung, voksen, som familie og som lokalsamfund, også når 

hverdagslivet ændres i væsentlig grad.  
• Vi vil, at det skal være nemt at være frivillig, også igennem de mange etablerede netværk og foreninger.  
• Bryde den sociale arv via en helhedsorienteret indsats for børn og unge i dagtilbud og skoler.  
• ”Håndholdte” indsatser for udsatte grupper – helhedsorienteret indsats med fokus på såvel den 

enkelte som familie og netværk.  
• Skabe byrum og boligmiljøer, der inspirerer og motiverer til bevægelse og samvær.  
• At vores skønne natur er tilgængelig for alle og inspirerer til bevægelse og samvær.  

I løbet af visionsaftalen igangsættes en proces omkring en ny Idræts- og bevægelsesstrategi, der skal danne 
det politiske grundlag for, hvordan idrætten kan bidrage til disse centrale målsætninger. 

Målsætninger 
De overordnede målsætninger for Holstebro som Visionskommune 2018 – 2023:  
• Øge antallet af fysisk aktive voksne fra nuværende 66 procent til 73 procent, hvilket svarer til ca. 5.000 

flere aktive borgere.  
• Som minimum fastholde antallet af voksne, der dyrker deres idræt i en forening på 53 procent.  



• Øge antallet af fysisk aktive børn (10-16 år) fra nuværende 72 procent til 80 procent, hvilket svarer til 
ca. 1.000 flere aktive børn.  

• Som minimum fastholde antallet af børn, der dyrker deres idræt i en forening på 77 procent.  

Aftalen er baseret på, at der laves årlige handleplaner. Handleplanerne forelægges den politiske og 
administrative styregruppe, der godkender målsætninger og handlinger samt fastlægger rammevilkår, 
ressourcer og økonomi for de enkelte indsatser. I handleplanerne er det således beskrevet, hvordan den 
nødvendige økonomi til den pågældende indsats finansieres, herunder hvordan de forskellige parter 
bidrager. Dette gælder såvel DGI/DIF, de forskellige forvaltningsområder samt eksterne parter. Den 
kommunale økonomi sikres gennem bidrag fra såvel budgetterede puljer samt gennem mulige nye 
økonomiske prioriteringer. 

Indsatsbeskrivelse 
For at nå de overordnede målsætninger, arbejdes der inden for tre spor:  
1. Foreningsudvikling  
2. Udvikling af idrætsfaciliteter og arenaer  
3. Nye målgrupper ind i idrætten  
 
Foreningsudvikling 
Foreningerne er grundlaget for en stor del af den idrætsaktivitet, der sker, og med en foreningsdeltagelse 
på 53 procent blandt voksne idrætsaktive borgere og 77 procent blandt de 10-16-årige, udgør 
idrætsforeningerne i Holstebro Kommune drivkraften i at få kommunens borgere bragt sammen i 
meningsfyldte fællesskaber omkring idræt og bevægelse. Selvom foreningslivet står meget stærkt, vil det i 
de kommende år være nødvendigt at understøtte foreningernes arbejde i endnu højere grad, da flere 
foreninger oplever en spirende medlemstilbagegang, en aldrende gruppe af frivillige 
bestyrelsesmedlemmer og en udfordring på at skabe et godt klubmiljø – for blot at nævne et par 
eksempler. 

Konkret vil Foreningsudvikling i første omgang tage afsæt i fem indsatser:  
1. Forenings- og bestyrelsesudvikling 

Fokus på nye måder at styrke bestyrelsesarbejdet på, så foreningerne bliver organisatorisk rustede 
til fremtiden, og at det bliver interessant og relevant for yngre medlemmer. 

2. Aktivitetsudvikling  
Fokus på at motivere og mobilisere foreningerne til at udbyde aktiviteter, der er målrettet de 
grupper i deres område/lokalsamfund, som ikke er fysisk aktive. Herunder hvordan disse tilbud 
kommunikeres og udbredes, så det lykkes at rekruttere de ønskede medlemmer. 

3. Klubmiljø 
Fokus på i samarbejde med klubberne at udvikle nye samværsformer med formålet at styrke 
klubmiljøet. 

4. Frafald 
Fastholdelsesinitiativer i foreningerne for at imødekomme frafaldet samt kompetenceudvikling af 
trænere og instruktører. 

5. Folkeskoler og dagtilbud 
Kommunens folkeskoler og daginstitutioner er oplagte arenaer for motion og bevægelse. Det vil 
derfor være oplagt at styrke samarbejdet mellem de lokale skoler og foreningerne, således at 
eleverne introduceres til nye muligheder for at blive en del af idrætsforeningerne. Gennem de i 



folkeskoleloven lovfastsatte 45 minutters motion om dagen er der givet skolerne det nødvendige 
grundlag for, at eleverne er fysisk aktive og hermed en mulighed for at introducere børn og unge til 
de mange muligheder, idræt og motion giver. 

Udvikling af idrætsfaciliteter og arenaer 
Konkret vil udvikling af idrætsfaciliteter og arenaer tage afsæt i fem indsatser: 

1. Udvikling af indendørs idrætsfaciliteter 
Forbedring af kapacitetsudnyttelsen og skabe rum for nye former for bevægelse. 

2. Udviklingsforum for halinspektører og bestyrelser i Idrætsfaciliteter. 
Kompetenceudvikling af hallernes personale og bestyrelser. 

3. Naturen som idrætsfacilitet. 
Fokus på at udnytte og sikre adgang til kommunens varierede og smukke natur, således at flere 
borgere vil benytte den til idræt og bevægelse. 

4. Trekanten 
Trekanten er et boligsocialt område i Holstebro med ca. 4.000 borgere, som er omkranset af to 
veje, der tilsammen danner en trekant. Her skal kigges på byudviklingsinitiativer med fokus på, at 
områdets beboere får en sund og aktiv hverdag. 

5. Slagteriet som platform for gadeidræt 
Slagteriet er en ny mangfoldig bydel midt i Holstebro med et areal på 90.000 m2, hvor der i de 
kommende år vil skyde boliger, uddannelsessteder, kunst, kultur, bevægelse og kreativitet op på 
den efterladte grund og i de gamle slagteribygninger. 

Nye målgrupper ind i idrætten 
Det er ambitionen at løfte og udvikle det samlede idræts- og bevægelsesmiljø i kommunen. Dermed er det 
nødvendigt både at have et fokus på den store gruppe af borgere, der ikke tilhører en særlig målgruppe, og 
hvor der potentielt kan rekrutteres mange fra, samt de specifikke målgrupper, som kan kræve en større 
indsats, men ikke desto mindre vigtig at få gjort idrætsaktive.  
 
Indsatser, hvor der potentielt kan rekrutteres mange fra:  
• Inaktive voksne  
• Unge  
• Seniorer  

Specifikke målgrupper  
• Socialt udsatte børn og unge  
• Ledige  
• Borgere i genoptrænings- og rehabiliteringsforløb  
• Fysisk og psykisk handicappede  
• Sårbare familier  

En præmis for at arbejde med forskellige målgrupper er at få klarlagt målgruppens omfang, udfordringer 
m.m. Herefter kan man opstille målsætninger for den specifikke målgruppe. Dette vil indgå i arbejdet med 
at udvikle handleplanerne. 

 

 



Organisering 
Der nedsættes en politisk styregruppe bestående af: Borgmester, Kultur og Fritidsudvalget, formand for 
DGI Vestjylland, næstformand for DGI og næstformand for DIF. Den politiske styregruppe mødes 1-2 gange 
årligt. 

En administrativ styregruppe med Direktør for Kultur og Erhverv, Biblioteks- og Fritidschef, Leder af den 
kommunale enhed for DIF og DGI, Direktør for DGI Vestjylland og Projektleder for Visionskommune 
(sekretær). Derudover er der en åben plads til en direktør for et andet forvaltningsområde. 

Projektorganisationen ledes af den fælles projektleder. Den har såvel direkte relaton til de forskellige 
kommunale forvaltningsområder 

Kontaktperson 
Projektleder 
Kit Pilgaard Ekmann 
E-mail: Kit.Pilgaard.Ekmann@holstebro.dk 
Mobil: 2131 1740 
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