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§17,4 udvalg - møde den 19. januar 2022 
 

Deltagere: 

Fra Byrådet: Andreas Würtz Knudsen, Hans Christian Damborg Vinther Jørgensen, Henrik Over-

gaard, Lotte Stoltenborg, Simon Vanggaard, Rune Lyager Poulsen, Palle Høj, Henrik Engedahl, 

Vagn Bruno Ostenfeldt Jensen, Dina Hoff Myrup Raabjerg, Birthe Sørensen og Kasper Pauli Peder-

sen, 

 

Flemming Storgaard, Kenneth Jensen, Lene Krogh, Lone Jager Neldeberg og Mette Vildbrad (ref.) 

 

Desuden deltog Bo Jensen, Rene Jørgensen og Julia Thaarup Johansen fra Ikast Bymidte i de første 

fire punkter på dagsordenen. 

 

Dagsorden 

 

Mødet blev indledt med at visualiseringen af Strøgcentret blev vist. 

 

1. Velkomst og baggrund v. formand Simon Vanggaard  

Simon Vanggaard bød velkommen og mødedeltagerne repræsenterede sig. Derefter 

fortalte Simon Vangsgaard om historien bag udviklingen af Ikast Strøgcenter og ned-

sættelsen af §17,4 udvalget. 

  

2. Ikast Bymidtes forslag, v. Bo Jensen  

Bo Jensen fortalte, at gruppen har vist visualiseringen for Byrådet inden sommerferi-

en 2021. For Ikast Bymidte er tidsfaktoren meget vigtig, for nabobyerne er langt 

fremme med byudviklingen. 

 

Tidsfaktoren er vigtigere end omfanget. Ikast Bymidte vurderer, at 14 mio. kr. er til-

trækkelig for at kunne gennemføre projektet.  

 

Ikast-Brande Kommune har ansvaret for opgaven, og Ikast Bymidte har bidraget med 

inspirationen. 

 

Ikast-Brande Kommune ejer vejen, og Strøgcenterforeningen ejer det, der er over 

vejen. 

 

3. Potentiel tidsplan 

Kenneth Jensen fremlagde en mulig tidsplan.  

 

4. Økonomi og evt. egenfinansiering. Præsentation af national pulje, som kunne væ-

re en mulighed at søge om midler fra. 

  

Det blev diskuteret, om der kan bruges omvendt licitation – vi har 14 mil. kr., hvor 
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meget kan vi få? 

 

Der kan evt. søges fonde til noget ”ad-on”. 

 

Nationale pulje til bymidteudvikling, hvor der kan søges til handelsstrøg, der lider un-

der bl.a. nethandel. Der kræves dog, at der også er nogle ”servicefunktioner”. Kriteri-

erne er endnu ikke på plads, mn forventes at komme i løbet af foråret 2022. 

 

Der  kom en række forslag til bl.a. kunst, der kan binde Strøgcentret sammen med 

Torvet og Rådhuset, faciliteter til børn og unge og en bæredygtig tilgang til bl.a. ma-

terialer 

 

Ang. vedligehold betaler foreningen i dag for vedligehold af Strøgcentret, men det 

kommunen, som står for planterne.  

 

5. Plan for de fremtidige møder (delmål, hvem skal inviteres ind til møderne mm.)  

Formanden fik mandat til at kunne gå videre med organiseringen, fonde m.v. 

 

Der blev efterfølgende talt om 

- hvorvidt ny belægning skaber mere liv/aktivitet 

- vejens ejerskab 

- involvering af flere interessenter 

- der kan findes private bidragsydere, så der kan laves mere end for de 14 mil.kr., 

kommunen har sat af. 

 

 

Formanden for udvalget, borgmesteren, kommunaldirektøren og den tekniske direk-

tør ser på forskellige forslag til, hvordan projektet kan gennemføres, og der indkaldes 

til et nyt møde, når dette foreligger. 

 


