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Oplev OL i Rio igen 

  

v/Brian Videbæk og Arne Stampe. 

  

Arne og Brian kom ind i salen udklædte som danske roligans  

Planlægning af turen startede allerede i maj 2015. 65 billetter blev bestilt.  

De boede 2 min fra Cococabana Beach, hvor de lejede god lejlighed gennem Airbnb.  

  

De første dage gik med almindelig turist tur. Resten af turen gik med mange forskellige sports oplevelser 
hver dag. Det krævede en stram planlægning så flest ”kampe” blev nået.  

  

Arne og Brian blev venner med mange atleter og andre danske tilskuere, de gjorde sig meget positivt 
bemærket med det store Dannebrog med teksten Videbæk midt på som også kunne ses på TV til mange 
sportsbegivenheder.  

  

Det var et rigtigt godt foredrag krydret med mange billeder. Der var stor ros og klapsalve til Arnn og Brian. 
Videbæk Borgerforening kvitterede med en lille kurv til hver.  

  

Videbæk i fremtiden 

  

Fremlæggelse af Helhedsplan for Videbæk By v/ Svend Erik Steffensen, Videbæk Udviklingsforum. 

  

Svend Erik redegjorde for status for mange af de projekter der blev sat i gang efter borgermødet i 2013.  

  

For at styre de mange initiativer og for at komme i den rigtige retning har man samlet organisationen i 
Videbæk Udviklingsforum, som hører under Videbæk Borgerforening men som også har deltagelse fra 
Videbæk Handel og Erhverv.  

  

Der var ikke mange kommentarer til fremlæggelsen, men der blev nikket og tilkendegivet opbakning til det 
arbejde der udføres.  

  

  

Generalforsamling 

  

1.Valg af dirigent og referent  

Dirigent: Peter Vennevold  

Referent: Tove Lysgaard  

  

2.Valg af stemmetællere  

Niels Hansen og Peter Jørgensen  

  

3.Formandens beretning og fremlæggelse af visioner for fremtiden. Drøftelse og godkendelse.  

Fremlæggelse af Jan Holm Rasmussen 

Formandens beretning godkendt med applaus. 

  

4.Forelæggelse af det reviderede regnskab og forventninger til økonomien i fremtiden. Drøftelse og 
godkendelse.  

Fremlæggelse af Niels Hansen 

Regnskabet godkendt med applaus.  

  

5.Behandling af rettidigt indkomne forslag.  

Bestyrelsen har ingen forslag  

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne 

  



6.Fastsættelse af kontingent for næstfølgende kalenderår – dvs. 2018  

Bestyrelsens forslag til kontingentændring:  

Husstands medlemskab hæves fra 100 til 150 kr. 

Personligt medlemskab hæves fra 60 til 75 kr. 

Firma medlemskab uændret 300 kr.  

Forslaget er vedtaget enstemmigt. 

  

7.Valg af: 

4 bestyrelsesmedlemmer der vælges for 2 år  

•Niels Hansen- modtager ikke genvalg  

•Tove Lysgaard - modtager ikke genvalg  

•Peter Vennevold – modtager genvalg  

•John Ulrich – modtager genvalg  

•Peter Jørgensen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Heidi Soppeland, der er udtrådt. Peter følger Heidis 
turnus og er på valg næste år 

•Bestyrelsen foreslår valg af Marianne Larsen og Birgit Højris 

Alt er vedtaget som foreslået!  

  

2 bestyrelses suppleanter  

•Erling Damgaard – modtager genvalg  

•Bestyrelsen foreslår Niels Hansen  

Alt vedtaget som foreslået.  

  

2 revisorer  

•Leif Lysgaard – modtager genvalg  

•Per Mejlgaard – modtager genvalg  

1 revisor suppleant  

•Vi har ingen  

Vedtaget som foreslået!  

  

8.Eventuelt  

Forslag fra medlemmer 

Ulrik Sletten foreslog at vi bruger Arne Stampe og Brian Videbæk til at markedsføre Videbæk, de er jo 
allerede et brand. F.eks. ”Brasilien uniformen” og Videbæk Dannebrog inde i V’et i rundkørslen.  

  

Forslag til at få flere unge mennesker som medlemmer og i bestyrelsen og arbejdsgrupperne. Måske finde 
ambassadører som så skal arbejde med at få unge med.  

  

Besøg på Politigården Holstebro – opfordring til at tilmelde sig.  

  

Der blev overrakt en lille opmærksomhed til Heidi, Tove og Niels med tak for indsatsen i Videbæk 
Borgerforening  

  

  

 


