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BUTIKKER - ERHVERVSUDVIKLING 

IDEÉR RESSOURCEPERSONER NOTER 

 

 Hotellet laves om til forsamlingshus eller 
lign. 

 

 Hotellet laves om til Café – handel i SPAR 
og snup en kop i Cafeén 
 

 Medborgerhus med mulighed for 
fællesspisning og fælles sang/spil 
 

 Hotel skal købes af byen – borgere skal 
købe anparter 
 

 Hotelvirksomhed drevet af borgere, ex. 
Økologisk. 
 

 Hotellet som Iværksætterhus og 
Fjernarbejderhus 
 

 Ny indgang til Hotellet, den skal være 
børne- og ældrevenlig 
 

 Rive Hotellet ned og bygge Olde Kolle til 
fx 8 – 10 personer 
 

 Netbutikker til byen 
 

 Ny udstykning syd for byen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Allan Nielsen (4144 4119) 
 
Leif Jørgensen 
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 Foderstof bruges til ”Ungdomscenter” 
eller ”Bycenter” 
 

 Ørnhøj erhverver sig Foderstofgrunden og 
gør den til et aktivt område indenfor 
erhverv og kulturelt 
 

 Foderstof væltes – der bygges ny stor 
SPAR butik og udlejningsboliger 
 

 Firmabil/Lastbilparkering område – ØTC = 
Ørnhøj Transport Center 
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BYFORNYELSE - BYUDVIKLING 

IDEÉR RESSOURCEPERSONER NOTER 

 

 Sti føres igennem fra Bøgevej til 
Nedergårdsvej 

 

 Tomme huse! 
 

 Fjernelse af faldefærdige huse – eller de 
skal sættes i stand 
 

 Bredbånd 
 

 Fodgængerfelt ved skolen 
 

 Et ”fælleshus” til fest, koncerter, 
forsamling og alt mulig andet – 
Forsamlingskulturhus 
 

 Foderstof – Ungdomshus, Skaterhal, 
Aktivitetshus 
 

 Hotel som Medborgerhus – et smukt 
funktionelt forsamlingshus 
 

 Hotel som vandrehjem med ”self lock in” 
via kort 
 

 Hundeskov 
 

 Opretholde skolens elevtal 

 
 
 
 
 
 
 
Allan Nielsen (4144 4119) 
 
Lars Mosegaard (3056 5715) 
 
Henrik Sundgaard (2183 1256) 
 
Andreas Nielsen (9738 6309) 
 
Poul Henriksen (4044 6028) 
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 Friplejehjemmet udvides, hvis det er 
rentabelt 
 

 Mountain/crosserbane 
 

 Sti fra Mosevænget til Fabriksvej 
 

 Ny legeplads på Det Grønne Område ved 
Raunsbjergvej 
 

 Byport ved Hovedvejen 
 

 Foderstof = ”Net-trælasthandel”, muligvis 
med lagersalg 
 

 Gode ét-plans lejligheder til pensionister 
– og til rimelige priser 
 

 Forbedring af fortove til rullestole og 
barnevogne 
 

 Mere synlig indgangsportal ved 
Minihallen 
 

 Vejnet – Hovedvej 11. Se Spjald. Butik ex. 
JYSK eller lign. 
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BYGGEGRUNDE - HUSSALG 

IDEÉR RESSOURCEPERSONER NOTER 

 

 Byggegrunde bag Solvang 
 

 Flere store byggegrunde – attraktivt ift. 
Holstebro 
 

 Mere fokus omkring salg og grunde 
 

 Nedlægge foderstof og bygge nyt 
bycenter 
 

 Nytænkning vedr. byggegrunde 
 

 Flere ungdomsboliger, så de unge har råd 
til at blive boende i Ørnhøj 
 

 Sø – alternativ byudvikling med nyt 
kvarter med kanaler 
 

 Etablere en sø syd for byen og udstykke 
nye byggegrunde/naturgrunde 
 

 Faldefærdige huse rives ned 
 

 Brochurer om Ørnhøj, så man kan vise 
hvad Ørnhøj har at byde på og for at vise 
at man får meget for pengene 

 

 
 
 
 
 
 
 
Elly Bay (9738 6391) 
 
Hans Henrik Rosager (9738 6475) 
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FRITIDSTILBUD – FORENINGER - INSTITUTIONER 

IDEÉR RESSOURCEPERSONER NOTER 

 

 Olde Kolle 
 

 Købe de 3 boliger v/Plejehjemmet og 
udvide Friplejehjemmet med 
FriPlejeboliger 
 

 FDF´s Skaterrampe – hvor skal den 
placeres, hvad med forsikring, evt. ved 
multibanen 
 

 Skaterhal 
 

 Foderstof = skaterhal/rulleskøjter, 
Hockey, Løbehjul, Ungdomshus, 
legeplads/legehal 
 

 Sted for unge – værksted (knallertrep.) 
 

 Lys på Multibanen 
 

 Ridecenter 
 

 Autocamper-holdeplads 
 

 Shelter på Det Grønne Område 
 

 Fornyelse af Byfesten 
 

 
 
 
Birgit Jørgensen 
 
Erling Boutrup (2121 1723) 
 
Uffe Vibe (3029 6724) 
 
Bente Gyvelhøj (2066 1186) 
 
Maria Højer (4068 8870) 
 
Flemming Nielsen (2253 2938) 
 
Janni Poulsen (2422 5494) 
 
Lone Iversen (2277 5300) 
 
Karsten Møller Jensen (4028 6072) 
 
Bettina Rasmussen (6138 5818) 
 
Poul Henriksen (4044 6028) 
 
Jan Hebsgaard (2984 4117) 
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 Hotel = Legeland 
 

 Skaterpark 
 

 ”Åben Hal” – så der er åben for boldspil, 
badminton + andet. Samlingssted for de 
unge, også om vinteren 
 

 Spontane aktiviteter for børn og voksne i 
Hallen – info spredes via Facebook 
 

 Fælles foreningsstruktur – færre 
foreninger 
 

 Støtteforening for Skolen, Børnehøjen og 
Dagplejen 
 

 Sikkerhed/tryghed for at Skolen og 
daginstitutioner består 
 

 Åbne læseklubber 
 

 Stor trampolin ved Hallen 
 

 Seniorer der kan hjælpe børnefamilier, 
når de har behov for det 
 

 Café miljø med aktiviteter på frivillig basis 
– ex. Håndarbejde, at mødes om strik osv 
 

 Løbe, hunde, naturtræningsområde 
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GRØNNE OMRÅDER – NATUREN OMKRING OS. 

IDEÉR RESSOURCEPERSONER NOTER 

 Sti fra østlige del af Hovedgaden til 
Spejerhytten 

 

 Naturlegeplads på Det Grønne Område på 
Raunsbjervej 
 

 Forlængelse af Kirkestien 
 

 Nye bænke på Kirkestien – evt. med 
borde 
 

 Oplyste løbe/vandre stier i hede og 
skovlandskabet 
 

 Sti-system evt. fra Fjernvarmeværket til 
Mosevænget 
 

 Sti for gangbesværede med rollator 
 

 Flere naturstier 
 

 Cykelsti igennem Ørnhøj – fra Herning til 
Vesterhavet (lokal turisme) 
 

 Fodboldbane på raunsbjergvej + 
byggegrunde mellem Kurt og Bent. 
 

 Cykelstier ud i naturen – den gamle 
jernbane 

 
 
 
 
 
 
 
Torben Plougmann (5338 6982) 
 
Henning Mikkelsen (4018 6029) 
 
Christian Kofoed (2467 6990) 
 
Helle Toft (4023 6667) 
 
Jonna Bøgelund (4038 0003) 
 
Leif Jørgensen 
 
Erling Mikkelsen (9714 3939) 

 



  Borgermødet i Ørnhøj den 1. november 2014 

 

 Hundeskov/område (eller uddeling af 
poser!) 
 

 Telt/shelterplads ved FDF – der skal laves 
toilet og sættes skilte op. 
 

 Kæmpe bålhus/hytte som ”alle” akn 
bruge 
 

 Plante æblehave 
 

 Cykeludlejning til turister + ruter 
 

 Etablere stor sø eller kanaler syd for byen 
– gøre området attraktivt. 
 

 ”Kunstig sø”/Badesø nær ved byen 
 

 Sø område med shelters og bålplads – den 
opgravede jord bruges til kælkebakke. 
 

 En ”Grøn Bande” der holder byen 
indbydende – og måske en ”Bande” der 
servicerer dem med kaffe og hygge. 
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KULTURELLSE ARRANGEMENTER – KONCERTER - FOREDRAG 

IDEÉR RESSOURCEPERSONER NOTER 

 

 Flere arrangementer for unge 16+ 
 

 Introduktion til Ørnhøj til nytilkomne – 
udlændinge 
 

 Ørnhøj Festuge, anderledes aktiviteter 
med flere foreninger i gang – bærer 
ansvaret 
 

 Kultur udvalg – koncerter, foredrag mv. 
 

 Kulturel Fælles Forening (Foredrag, 
dilettant, koncerter mv.) 
 

 Dilettant/teater i Abildå Forsamlingshus 
 

 Foredrags- og debatforening 
 

 Jævnligt spændende foredrag og fx 
læseklubber 
 

 Kulturcenter Hotel/hallen 
 

 Leje Cafeteria og Hal til fx 
børnefødselsdage 
 

 Fællesspisning 
 

 
 
 
 
Christian Kofoed (2467 6990) 
 
Bente Boutrup (2972 5769) 
 
Menighedsrådet, Pia Volsgaard (2041 6797) 
 
Kasia S. Madsen (2810 0981) 
 
Bjarne Sørensen (9738 6404 – 5062 2024) 
 
Sofie Kirk Mikkelsen (2613 6724) 
 
Annika Riisberg Nielsen (2346 0144) 
 
Trine Hebsgaard (2976 4117) 
 
Janni Poulsen (2422 5494) 
 
Karina Boutrup (6091 4171) 
 
Helle Toft (4023 6607) 

 



  Borgermødet i Ørnhøj den 1. november 2014 

 Lave hotellet om til medborgerhus – 
afholde fælles spiseaftner, kortspilsaftner, 
foredrag, udleje af lokaler til familiefester 
i weekenden 
 
 

 

MARKEDSFØRING – PR - BRANDING 

IDEÉR RESSOURCEPERSONER NOTER 

 

 Få highlightet fordelene ved at bo i 
landsbysamfund ift. Store byer – tryghed, 
alle børn kender alle børn, 
fællesskab/traditioner 

 

 Slogan: ”Ørnhøj, byen i midten – og så er 
det billigt, meget billigt” 
 

 Ørnhøj – en by i kommunen 
(medarbejderne i Herning Kommune tror 
det måske ikke!) 
 

 585 gode grunde til at bo i Ørnhøj – 
Profilering!!! 
 

 Nyt logo for hele byen i konkurrence 
 

 Bruge brandet: ”Smørhullet” (tegning der 
illustrerer at vi ligger lige imellem 
Holstebro, Skjern, Herning og Ringkøbing) 

 
 
 
 
 
 
 
Jens Kongsgård (9738 6423) 
 
Bjarne Sørensen (9738 6404 – 5082 2024) 
 
Knud Pedersen (4079 6444) 
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 En fast meddeler til avisen/ugeavisen 
 

 Sognebog 
 

 Knytte Ørnhøj op mod Gødstrup 
 
 

 Hvordan tiltrækker vi børnefamilier og 
holder på dem vi har 

 

 Branding af fordele ved at bo i Ørnhøj: 
Kort vej til omkringliggende 
byer/arrangementer, Supersygehuset, 
omegnsbyer (Holstebro, Herning, 
Vesterhavet), de bløde værdier, stolthed,  
 

 Kontakte en tele udbyder, om de vil 
profilere sig selv på en landsby med fuld 
dækning på mobil og hurtig 
netforbindelse der gør det muligt at 
arbejde hjemmefra 
 

 Bedre netforbindelse 
 

 Info-skabene mere central 
 

 Skilt ved Hovedvejen – kun 30 km. Til 
større by, by med mange aktiviteter, huse 
til salg, adresse på hjemmeside 
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SAMARBEJDE I LOKALSAMFUNDET 

IDEÉR RESSOURCEPERSONER NOTER 

 

 Tovholder/facilitator for foreningerne 
 

 Gruppe der arbejder med at få samlet 
nedgravningen af kloakering, net-kabel, 
nye fjernvarmerør 
 

 Gruppe der søger støtte/EU/Fonde mv 
 

 Udviklingsmøde som dette med faste 
intervaller – ex. Én gang årligt 
 

 Infoaften for unge med aktuelle emner 
for dem, ex. Økonomi, mad, studier 
 

 Bevar offentlig transport – Job, Studie 
 

 Transport – bus/Køreordninger til 
teenagere til Herning og Holstebro, så 
biograf, sport og jog er muligt 
 

 Modtagelse af nye i byen – hvor får vi 
udlændinge integreret 
 
 

 
 
 
 
Bente Ø. Mikkelsen (4056 0665) 
 
Ann Louise Andersen (2170 4684) 
 
Erling Mikkelsen (9714 3939) 
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DIVERSE 

IDEÉR RESSOURCEPERSONER NOTER 

 

 Meddelere til avisen 
 

 Lokale specialiteter – besøge landbrug 
 

 Fortov på Fabriksvej 
 

 Juletræer med lys ved alle huse i 
Hovedgaden 
 

 Alternativt byggeri 
 

 Flere rutebiler 
 

 Behovsanalyse af bustrafik 
 

 Kollektiv trafik til Øjenlæge, sygehus 
 

 Opslagstavlen flyttes til for enden af SPAR 
 

 Storkerede ved byport – stork i reden ved 
nyfødt barn 
 

 Søge midler til ”Foreningskonsulent” 
(administrativ hjælper til foreningerne) 
 

 Postnumre i Yderområder skal have 10 % 
lavere skat. 

 
 
 
 
 

 

 


