
Beretning fra generalforsamling 
  

Året 2015 startede med borgermødet med fremlæggelse af status på Visions2020 projekter. Der var 

en fantastisk opbakning til mødet. Der kunne ikke være flere i salen. Videbæk Borgerforening er 

meget stolte og tilfredse med det store arbejde, der udføres i grupperne i Vision2020 som er 

etableret af Borgerforeningen i samarbejde med Handel- og Erhverv i Videbæk. 

  

Vi har taget initiativ til affaldsindsamling den 19. april i samarbejde med Dansk 

Naturfredningsforening. Tove har stået for arrangement og sørget for alt det praktiske. God dag med 

pæn opbakning. Det er en aktivitet, der afvikles flere stede i Danmark. Videbæk Borgerforening er 

med igen i år den 17. april. Vi har taget kontakt til skoler og børnehaver og opfordret til, at de sætter 

fokus på emnet og lave aktiviteter i ugen op til den 17. april. Det betyder noget, at Videbæk by og 

dens omgivelser ser rene og pæne ud. Både for besøgende, men bestemt også for potentielle 

tilflyttere. Jeg kan kun opfodre til, at alle hjælper til. Det er der bestemt også mange, der gør, men 

der er enkelte steder, hvor det kunne gøres bedre. 

  

Vi har desværre også enkelte utilpasset unge, som ikke kan lade være med at ødelægge 

fællesskabets ting. Det er sørgeligt at konstatere der igen, igen er øvet hærværk på ting, som 

fællesskabet har etableret og brugt tid og penge på at etablere til fællesskabets bedste. Sørgeligt – 

jeg vil opfordre til at melde det til politiet, også hvis man ved, hvem personerne er. 

  

Videbæk Borgerforening afholdte igen i år Grundlovsmøde den 5. juni med folketingsmedlem 

Anette Lind som taler. Det var jo 100 året for kvinders valgret. Vi havde også et musisk indlæg på 

dagen, som også blev leveret af et medlem fra familien Lind. 

  

Arboretet blev endelig færdig med officiel indvielse den 17. august, det var starten på ugen med en 

ny aktivitet I Videbæk – nemlig Byfest i Videbæk arrangeret af Videbæks Venner, der er en 

foreningen, der er etableret efter det første Borgermøde. Videbæks Venner gjorde det særdeles 

udmærket. Tak for det. Videbæk Borgerforening har allerede besluttet at deltage igen i uge 34, 

desuden arbejder vi i forbindelse med Byfesten på at vælge årets Bygning. Det vil der blive 

informeret nærmere om, når vi har proceduren på plads. 

  

John, Erling og Niels har været de drivende kræfter i projektet omkring Arboretet. 

  

I forbindelse med færdiggørelsen af Arboretet, måtte vi, for at kunne betale vores regninger, stifte 

gæld. Det ville vores hovedbank ikke give lov til. Vi måtte derfor meget nødtvungen skifte til ny 

hovedbank forbindelse – nemlig Nordea. Vi er ikke en økonomisk stærk forening, så det her skal 

være undtagelsen, der bekræfter reglen. 

  

Efter opfordring fra borgere har vi søgt om lys på stien ved arboretet. Det blev afvist af kommunen. 

  

Borgerforeningen har arbejdet på at få opsat skilte ved omfartsvejen, der viser hen til Vestjyllands 

Kunstpavillon. Vi har forsøgt hos kommunen og trafikstyrelsen. Ingen steder var der velvilje til at 

hjælpe eller give tilladelse til opsætning af de ønskede skilte. 

  

Videbæk Borgerforening har indgået en aftale med Statens Museum for Kunst omkring Statuen 

Midsommer i anlægget. Det koster Borgerforeningen 600 kr pr år de næste 25 år. Tidligere betalte 

Borgerforeningen 1200 kr pr år. 



  

Borgerforening har ansøgt om lys og asfalt på resten af Henning Larsens Vej, hvilket byrådet har 

bevilget til udførsel i 2016. 

  

Borgerforeningen holder øje med Hundeskoven, der også er etableret af Videbæk Borgerforening. 

Der er blevet spredt flis på stierne i Hundeskoven sidste år. 

  

Borgerforeningen har været særdeles aktiv i processen med at bevare arbejdspladserne på rådhuset i 

Videbæk. Vi fik indsamlet næsten 1800 underskrifter, de blev afleveret til borgmesteren. Peter 

Vennevold har udført en ekstraordinær stor indsats i arbejdet med at styre processen og afleveringen 

af underskrifterne.  

  

Videbæk Borgerforening har også undersøgt muligheden for at få Borgerservice tilbage til Videbæk 

Rådhus. Det er ikke lykkes. Der blev så arbejdet med biblioteket som alternativ. Det må vi erkende, 

der ikke var opbakning til hos kommunen. 

  

Borgerforeningen har fået revideret kunstfolderen, der udgives af Borgerforeningen. Der er stor 

efterspørgsel på kunstfolderen. Den kan bruges som forslag til en gåtur blandt alle Videbæks 

kunstværker af både videbækborgere og besøgende i byen.  

  

Cykelsti fra Videbæk til Skråvejen på Sønderupvej har Borgerforeningen ligeledes forsøgt at få 

gennemført. Der er noget, der tyder på, at det vil lykkes i den nærmeste fremtid. 

  

Borgerforeningens 2 repræsentanter i Fonden for Vestjyllands Kunstpavillon - Lotte Bliddal og Jan 

Holm Rasmussen - har bestyrelsen genvalgt for en ny 4 års periode. 

  

Videbæk Borgerforening har igen i 2015 arrangeret vinsmagning sammen med Videbæk Idræts og 

Fritidscenter af 2015. Det var den 19. november, med rigtig god opbakning i alt 128 deltager incl 

hjælpere. Et arrangement vi gerne gentager, men centeret har fået ny leder. Så vi skal lige have 

afklaret, om der stadig er interesse for at deltage i dens slags arrangementer hos Fritidscentret. Tak 

til Holger for din indsats med de arrangementer. 

  

Videbæk Borgerforening har igen i 2015 sammen med Handel-og Erhverv i Videbæk sørget for 

optoget og juletræs tænding den 20. november. 

  

Springvandet i anlægget er nu officielt overdraget til Foreningen Vestjyllands Kunstpavillon. Det er 

den forening, der har gavn af og bruger springvandet, hvorfor bestyrelsen har overdraget 

springvandet til dem. 

  

Videbæk Borgerforening har været medunderskriver på en opfordring til Ringkøbing-Skjern 

Kommune om etablering af atletikfaciliteter ved Videbæk Skole. Hvilket nu vil blive en realitet, da 

der er bevilget 1,65 mio til etablering af et tidssvarende atletikanlæg. 

  

Borgerforeningen har ansøgt Kommunen om opsætning af skilte der oplyser om, at knallertkørsel er 

forbudt i anlægget. Der er nu skilte ved de mest brugte indgange. Cykling i anlægget er i øvrigt 

heller ikke tilladt. Det er Erlings fortjeneste, at vi har fået opsat skiltene. 

  



Videbæk Borgerforening arbejder sammen med andre borgerforeningerne på at få fælles 

informationstavler ved indkørsel til de 5 center byer. 

  

Borgerforeningen har søgt Nærværdipuljen hos Vestjyllands Forsikring og fået stillet 25.000 kr i 

udsigt. Det vil så redde vores økonomi. Vi har nu fået pengene i starten af 2016. Tusind tak for den 

hjælp skal der lyde til Vestjyllands Forsikring. Det er en uvurderlig hjælp i vores nuværende 

situation. 

  

Der er sendt en forespørgsel til kommunen vedrørende bomme ud for stierne ved Nygade efter 

opfordring fra nogle borgere i Videbæk. Vi har fået en positiv tilbagemelding på, at de vil blive 

opstillet, når vejret tillader det. Vi har efterfølgende konstateret, at de er sat op. 

  

Videbæk Borgerforening har påtaget sig en ny opgave, nemlig opfyldning på de 6 standere med 

poser til hundeekskrementer. Det er en frivillig Videbæk borger, der har påtaget sig opgaven. Tak 

for det. 

  

Vi har deltaget i et møde sammen med øvrige sogneforeninger fra den gamle Videbæk Kommune 

indkaldt af Videbæk Erhvervsforum for at udarbejde fælles ønsker til cykelstier i vores del af 

kommunen. Lidt er da sket. Der er etableret sti ved Rosenalle til stien til Hundeskoven. Det er et af 

forslagene fra Videbæk Borgerforening, der skal binde stisystemerne i Videbæk sammen til et 

sammenhængende stisystem. Inga har arbejdet og arbejder stadig på projektet i en af Vision2020 

grupperne. 

  

Videbæk Borgerforening deltager også i arbejdet med branding og bosætning i den østlige del af 

kommunen – det sker sammen med Kommunen, andre borgerforeninger og Videbæk 

Erhvervsforum. 

  

Videbæk Borgerforening har naturligvis også en hjemmeside – WWW.VIDEBAEK-

BORGERFORENING.DK, som med fordel kan bruges til at få mere at vide om Borgerforening. 

Her kan man også melde sig ind i Borgerforeningen. Derudover er der som opfølgning på et 

tidligere borgermøde oprettet en hjemmeside, der fortæller alt om Videbæk – 

WWW.VIDEBÆK.DK der også har reference til facebook. Alt det styres suverænt at Gert 

Mikkelsen helt på frivilligt basis. Stor tak til Gert for det enorme frivillige arbejde med at holde 

begge opdateret. I den sammenhæng er der en ting, jeg ikke kan forstå. Det er den manglende vilje 

hos foreningerne i Videbæk til at bruge den gratis aktivitetskalender, der er på hjemmesiden. Hvis 

alle brugte den, ville vi eksempelvis undgå at flere store arrangementer blev etableret på samme 

dato, og alle borgere i Videbæk ville et sted kunne se, hvad der sker i Videbæk. Jeg vil kraftigt 

opfordre alle foreninger i Videbæk til at bruge aktivitetskalenderen. 

  

Bestyrelsen har virkelig haft arbejdstøjet på og jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke for 

et fantastisk samarbejde og en enorm arbejdsindsats i bestyrelsen. Jeg vil ligeledes takke alle de 

frivillige, der har ydet og fortsat yder en stor indsat i arbejdsgrupperne i Vision2020. De viser, vi 

kan, når vi løfter i flok.  

  

Vi arbejder intens på at øge medlemstallet, hvilket åbenbart er meget svært. Videbæk 

Borgerforening har mottoet ”Sammen i Fællesskab”. Det hentyder til at fællesskabet gør stærkere. 

Det kan derfor undre mig, at der ikke er større opbakning, med det engagement Videbæk 

Borgerforening udviser for Videbæks ve og vel. Det er vigtigt, vi løfter i flok og bakker op. Vi må 



erkende, at der ikke kommer noget af sig selv i Videbæk. Jeg håber de tilstedeværende vil fortælle 

venner og naboer i Videbæk om Videbæk Borgerforening og behovet for en Borgerforening med et 

stort medlemstal og derfor opfodre til at tegne medlemskab. Samme i fællesskab gør os stærkere, 

når vi skal løfte en sag for Videbæk. 

  
 


