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HERNING KOMMUNE 
OMRÅDEFORNYELSE I KIBÆK – GRØN BY MED VILJE 
 
REFERAT 
TEMAMØDE 3 – GENTÆNK BYMIDTEN 
Tid: 16. december 2020, kl. 17-19  
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 Innoverk og arkitekt/byfornyelse Christel 
Ebsen (CE) (ref) fra CE Byfornyelse; fra biblioteket Brian Bruhn samt fra kommune: projektleder 
Martin Hansen, Vej og Trafik 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, som det fremgår i programmet. Hun glædede sig over, at der var flere gengan-
gere fra de første TEMA møder 1 + 2. TEMA 3 rummer UDOVER plads, station og bygning mulighed 
for Trafik(sikkerheds-)plan for Kibæk samt et indsatsområde for BY- og bygningsfornyelse. Midlerne 
til bygningsfornyelsen er afhængige af Byrådet, men vil kunne indeholde mulighed for gode tilskud 
til omdannelse og/eller energi-renoveringer af byen ældre huse. Forløberen kunne være en byvan-
dring i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv – så byens historie-fortælling understøttes af bygnin-
ger! 
 
Sine Dall tog over og præsenterede oplægget (der lægges på Lokalrådets hjemmeside kibæk.com) 
med fokus på bymidtens omdannelse ved Jernbanegade, plads samt stationsbygning og lagde op til 
debat og flere gode ideer til indhold og proces fordelt over  

• 1) funktioner, aktiviteter, fællesskaber + 
• 2) steder, stemninger, indtryk i den nye bymidte 
• deltagelse i arbejdsgruppe/r efterfølgende 

 
(HK) er forkortelse for Herning Kommune. 
Referatet er u-prioriteret og følger rækkefølgen af indlæg fra deltagerne: 
Vedr. 1) 

• vigtigt at man ikke ´målretter´ til bestemte interessegrupper, fordi – så møder man jo ikke 
nogen uden for gruppen?! 

• station/det gl. posthus kunne være mødested for musiklivet – udendørs og mødested? Ud-
dybende forslag følger 

• fællesskabshus for flere generationer – igen vigtigt at det ikke  bliver for ensidigt – men fx 
for folk på barsel også, der kommer forbi og mødes – og så kunne det være for folk i prak-
tik? 

• Der mangler flere røde pile på projekt-tegning, ved pizzeria og hjørnet 
• Apropos kunst på gavl af station- kunne man forestille sig stationen som kunstnerbolig –  

med liv omkring en arbejdende kunstner, udstillinger og udveksling? Evt. kombineret med 
et turistkontor og udlejningsværelser til cyklende turister? 

• Vigtigt med tilfældige møder og fx aktiviteter, hvor fædre (kan) mødes via børns aktiviteter 
• Der skal indtænkes pladser til samvær og bænke til tilfældige spise-møder fx ved bageren, 

kebabhouse eller pizzeriaet, dvs. hvor man kan byde ind i fælleskabsrum. 
• Evt. skaterbane placeres ovenfor og længst væk fra station/posthus og - sammen med lege-

plads og evt. bålhytte? 
• HK tilføjer, at legepladser anlægges efter retningslinjer (dækket af kommunens forsikring). 
Eksempler til inspiration blev vist fra Nørre Snede, stationspladsen i RY, fra Lemvig samt Torvet i 
Silkeborg. 

Vedr. 2) 
• Biblioteket i Herning har fået et mødested, der IKKE var planlagt. Hvad og hvordan? 

http://www.cebyfornyelse.dk/
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• Det skal være hyggeligt for borgere, som bor her og ikke så meget for turisterne 
• Det grønne Kibæk skal symboliseres i beplantning, der understøtter byen og med fx vandleg 

med 10 bække, der symboliserer Tibæk – og så der skabes helheder i bybilledet. 
• Bænke med vendbare ryglæn – eller man kan lægge dem helt ned – kan bruges, så man 

hele tiden vender mod eller væk fra det liv, som i løbet af en dag løber hen over en plads. 
De anvendes mere og mere udenlands. 

• TARM er et godt eksempel på byomdannelse med et rigtigt fint nyt samlingssted på Torvet 
med et sejl som overbygning 

• VEJLE, Volmers Plads er ligeledes et godt eksempel på en lille plads med leg og forskelligt 
ophold 

• Gæster fra arrangementer i Herning overnatter i Kibæk og skaber liv i byen og støtter han-
delslivet – og det gør folk glade! 

• Mange store som mindre stationsbyer samt tidl. kommunecenterbyer har det seneste tiår 
fået nye pladser med leg og bevægelse, vand og natur/biodiversitet/LAR ind. Det er måske 
en ide at tage på inspirationstur – fylde bussen med interesserede borgere og besøge andre 
byer og høre lokalråds og borgeres erfaringer – også om fundraising?? 

• Tidl. posthus rummer mange muligheder. Kibæk har allerede har mange kulturtilbud fra 
Kulturmøllen til biblioteket, alhuset m.v. med fx foredrag, men vi mangler MUSIKKEN I CEN-
TRUM og kunne med bare 100-150 m2 skabe et musik- samlings- og øvested, hvor alle kan 
få udlevet deres lyst til at spille og finde nogen at spille sammen med i en musikforening! 
Videbæk – VAM – amatørmusikforening har skabt et velfungerende sted og hvor øvelokalet 
er booket hele tiden. Et sådant sted kræver minimum fast: mikrofon + lydanlæg, trommer + 
keyboard + øvrigt medbringes = øvested for alle samspilsgrupper inden for alle genrer + kor 
+ workshops (som i Videbæk fx blues, ukulele, irsk folkemusik, sangskrivning). 

• Det betyder selvstændigt aflåseligt lejemål, der kan bookes, lånes, lejes m.m. 
• Byen får folk, der kan bidrage og spille til byfester, handels-arr., et biblioteks-arr., åben-

mikofon-aften i Alhuset eller Kulturmøllen, lokalt uden for Vædderen eller hotellet eller 
bruge den ubrugte scene i parken ved søen?! 

• Økonomi følger, noget vil man selv kunne indtjene honorar, bidrag fra brugerne, leje, 
fonde?? Frivillige kan gøre rent. 

• Herning har Terminalen= Kibæk får Terminal 2. 
• Musikforeningen kan samarbejde med >Musikskolen, der igen samarbejder med Herning. 

Der skal måske konkrete musiske personer til?? 
• Stationen har plads til flere- lejemål? Der er stadig flere 100 m2 ledige? E-sport har for små 

og derfor ´varme´ lokaler på biblioteket, BIB bekræfter, at god idé at flytte E-sport ud til 
bedre sted. Hvor der måske også kan være skatere??! 

• Skatere ønsker måske ikke at have ´ældre´ tilskuere, men lukker sig gerne om sig selv og 
sine, hvorfor en mere diskret opbygget ´plads´ nær stationen bør overvejes. 

• HK bekræfter, at der formodentligt er kr. 150.000 tilbage i f m asfalteringen i Bredgade, der 
kan overføres til et fysisk projekt under OF 

 
Afsluttende bemærkninger ved CE og Lisbet til videre forløb: 

• HK har nu gennemført det sidste af de 3 digitale opstarts- TEMAmøder onsdagene den 
(tema 2) 2/12, den (tema 1) 9/12 samt den (tema 3) 16/12 

• HK/BEK plan har ´bolden´ og sammenfatter ideer m.v. til en FÆLLES INSPIRATIONSAFTEN 
planlagt før uge 7 i februar samt overordnet tids- og handlingsplan for OF samt for hvert 
tema i 2021 – 22/23. Alle tilmeldte og interesserede får direkte mail. Kontakt gerne Lisbet. 

• HK aftaler kommunikation i samarbejde med Lokalråd og deres www samt ´det sker i Ki-
bæk´, biblioteket m.fl. ´Det sker i Kibæk´ informerer – og henviser til hjemmesiden på FB. 

• Kommunikere ind i Regionshistorien, Herning event og kultur – mulig idé? 
• I samarbejde med Lokalrådet kommer områdefornyelsen ind på www.kibæk.com gerne 

med fx ´selvstændig fane´  og opdateres dér løbende med filer: program, slides fra oplæg-
gene nu, referater, mødedatoer og initiativer samt senere om bygningsfornyelsen. 

http://www.cebyfornyelse.dk/
http://www.kibæk.com/

