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HERNING KOMMUNE 
OMRÅDEFORNYELSE I KIBÆK – GRØN BY MED VILJE 
 
REFERAT 
TEMAMØDE 2 – GRØN PLAN 
Tid: 2. december 2020, kl. 17-18.30,  
Sted: online via teams 
Deltagere: 12 borgere (deltagernavne på borgerne er udeladt, men kan formidles efter aftale med 
Lisbet Rørbæk); som konsulenter: Maj-Britt Fransen fra Innover og arkitekt/byfornyelse Christel Eb-
sen (CE) (ref) fra CE Byfornyelse; fra biblioteket Brian Bruhn samt fra kommune: Thomas Ebbesen 
(TE) fagkoordinator Naur & Park; Cecilie H. Rosenberg, landskabsarkitekt NGO samt 2 praktikanter; 
Svend-Erik Blåbjerg, drift NGO samt projektleder/arkitekt: Lisbet Rørbæk BEK samt ordstyrer Mette 
Skærbæk (kommunal projektleder på: Bevæg dig for livet med DGI/DIF). 
 
Lisbet Rørbæk (projektleder for områdefornyelsen i Herning Kommune) bød velkommen og præ-
senterede oplægget til GRØN PLAN, som det fremgår i programmet. Hun indbød til  

• debat og flere gode ideer   
• deltagernes prioritering og  
• evt. deltagelse i arbejdsgrupper efterfølgende. 

 
(HK) er forkortelse for Herning Kommune. 
Referatet er u-prioriteret og følger rækkefølgen af indlæggene fra deltagerne: 
 

• Repræsentanter fra Lokalrådet har gjort sig overvejelser om denne type af opstartsmøder, 
om hvem og hvor mange der deltager (for lille en skare??) og om hvor svært det kan være 
at sikre spredningen af informationer og muligheden for at deltage i arbejdet?  
Måske idé at udsætte ´projektet´ til vi kan mødes fysisk igen?  

• (HK)Lisbet fortæller, at man har gjort sig de samme tanker, men ligeledes, at det er vigtigt - 
og politisk vedtaget, at vi skal forsøge at fortsætte projekterne i kommunen, fx ved at vi 
prøver denne form! Vi evaluerer bagefter. 

• Forslag om, at vi laver en sammenhængende skiltning karakteristisk for Kibæk og som syn-
liggør alle ruter samt grønne områder. 

• Forslag til at inddrage eller indtænke industrikvarteret – med fx stier derovre. 
• HK bemærker, at det er med i registreringen (jf. kortet i programmet side 13). 
• Hvorfor ikke bruge krudtet i bykernen – udover fx markveje (ekskl. Momshøje), dvs. en fo-

kuseret indsats. 
• Skiltningen kan også bruges som udsmykning, hvor vi starter i midtbyen! 
• Stien nedenfor klinten bør forbedres! 
• Biodiversiteten - hvor er den? Samt sikkerheden ved Børnesøens bålsted, hvor unge efterla-

der glasskår m.m.?? Hævet sti ved klinten, så adgang hele året? Gangbro? 
• (HK-NGO) oplyser om, at stien ved klinten er midlertidig forbedret. 
• Flere efterlyser en bedre sammenhæng på tværs af byen, dvs. på tværs af banen; der er pt 

2 forbindelser/overgange; det er for lidt, når man går og gerne vil variere sin tur. 
• Vi kan/skal indtænke sundhed og lade skiltningen vise 3 kategorier af stier samt fitness, 

bænke mm 
• Kunne gavlmaleri på posthus med kort/stier etc. være en idé/bysignatur? 
• En deltager interesserer sig især for anlæg af MBbane, teknikbane plus track?? Udvidelse 

bag stationen? 
• Flere efterspørger faglig bistand – kommer den i grupperne? 
• HK bekræfter, at tema- og arbejdsgrupper er rådgivende på baggrund af faglig bistand og 

oplæg fra eksperter frem til udviklingen af fx udbud og gennemførelse af konkrete projek-
ter (samlet budget tema 2 er kr. 1.300.000) 

• Alle kan bidrage ved fx at aktivere naboerne o. lign. i hverdagen, ud fra hvem er med hvor, 
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fx i Løbeklubben? Og på den måde inddrager flere! Vi er alle ambassadører i disse tider… 
• (HK) Thomas fortæller om kommunens erfaring: det er vigtigt ved planlægningen af nye 

stier, at borgerne selv begynder med fx at spørge lodsejerne, en kommunikation, der kan 
tage (lang?) tid. 

• Flere udvikler i fællesskab tankerne om, hvorledes kunst, design i alt fra skiltning til by-por-
taler bør hænge sammen og tegne et billede af byens identitet. Dermed tænker vi på tværs 
af temaerne (og skal huske koordineringen!).  

• Hvor er de unge? 
(HK) Maj-Britt orienterer om, at man søger at involvere de UNGE ( til- og især efter) næste 
temamøde (onsdag den 9/12) og understøtte ´samtænkningen af de 2 temaer´. 

• Flere indlæg drøfter plan for biodiversiteten, hvor kan vi anvise? Bent Rasmussen har fx 
4.000 m2 vild plæne. Nyt regnvandsbassin er undervejs (ved Brinkevej??)  

• Vi skal tænke bredere end biodiversiteten og tage afsæt i de mere overordnede 3 verdens-
mål for områdefornyelsen: (3) sundhed og trivsel, (11) bæredygtige byer og lokalsamfund 
og (13) klimaindsats. 

• (HK) Cecilie orienterer om vanskeligheden ved at etablere flere overgange over banen, men 
en undergang ? Også til den anden side af Vardevej? 

• 1 melder sig som deltager i ´anlægsgruppen´, baner m.m. 
• HK foreslår AT BRUGE kommunens Facebook til at inddrage flere – og Lokalrådet vil ligele-

des orientere samt nævne det på deres næste møde i januar og lave opslag på deres Face-
book. 

 
Afsluttende bemærkninger ved CE og Lisbet til videre forløb: 

• HK gennemfører øvrige digitale møder alle fra kl. 17-19 den 9/12 (TEMA 1 byidentitet v/ 
Maj-Britt Fransen, Innover) og den 16/12 (TEMA 3 Gentænk bymidten v/ Sine Dall, HK) – 
tilmeld dig hos Lisbet! 

• HK/NGO har ´bolden´ og sammenfatter ideer m.v. til en samlet forslag (som kortbilag med 
stier/ruter, mødesteder, fitness, bænke og principper for skiltning) og overskueligt oplæg 
for GRØN PLAN til første møde i arbejdsgruppen, planlagt før uge 7 i februar. 

• HK overvejer videre planer for kommunikation i samarbejde med fx Lokalråd, biblioteket 
m.fl.  
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