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I 2018 har Videbæk Borgerforening igen haft mange opgaver. Vi har haft
arrangementer og vi har deltaget i forskelligt arbejde til gavn for byen og vi har fået
udført en række opgaver gennem arbejdsgrupperne, som er en vigtig del af Videbæk
Borgerforening. Det er samarbejdet borgere og foreninger imellem, der gør tingene
muligt.
I januar var der et stormøde om en del af det arbejde Mathis Sørensen fra
Ringkøbing-Skjern Kommune lavede. Mathis viste os, hvor vigtigt det er, at vi hele
tiden sætter fokus på de gode ting, der sker i byen og vi fik gode råd til, hvordan vi
kan arbejde med dette – her skal byens Facebookside specielt nævnes. Vi har hørt om
den tidligere i aften. Jeg vil håbe, at mange følger opfordringen til at bruge siden.
Ved generalforsamlingen i 2018 samlede Mathis op på projektet med at brande
Videbæk og vi fik 63 gule sedler ind med 50 forskellige forslag til opgaver og ideer.
Det er dejligt, at byens borgere bakker op om vores arbejde på den måde og giver os
inspiration til det arbejde, der skal gøres. (Lister med opgaver på bordene)
Affaldsindsamlingen gik godt, desværre var der igen en del affald. Det tror vi også,
der er i år, så vi er klar igen – husk at møde op søndag den 31. marts kl. 10.
Ved grundlovsmødet i Videbæk Anlæg lagde festsanger Tina Jensen en god stemning
med en række dejlige sange. Johannes Esmarch gav os noget at tænke over. Jeg vil
sammenfatte det således: Hvis vi accepterer hinanden og viser respekt, så er der gode
muligheder for at leve sammen i fællesskab.
I oktober havde vi 2 fællesmøder. Et for alle arbejdsgrupper for at samle op på det
store arbejde de gør. Det har vi lige hørt om inden generalforsamlingen. Det andet
møde var for alle foreninger i Videbæk. Vi drøftede mulighederne for mere
samarbejde. Alle syntes, at det er værd at arbejde mere med. Det er noget vi vil
gentage. Videbæk Borgerforening har som omtalt tidligere på aftenen lavet et arbejde
for, at foreningerne lettere kan få deres budskaber ud om arrangementer på kalender
og fælles Facebook. Jeg håber, at alle vil bruge dette tilbud til gavn for dem selv og
for Videbæk.
I november havde vi vinsmagning. Vi blev klogere på vin og vi havde det hyggeligt.
Undervejs blev vi underholdt af festsanger Tina Jensen. Arrangementet blev
gennemført i samarbejde med VIFC og Super Brugsen. Et eksempel på at det kan give
flere muligheder, hvis vi arbejder sammen i byen.
Det var også allerede i november, at vi i samarbejde med Videbæk Handel og Erhverv
fik vækket julemanden og fik tændt juletræet. Vi spurgte politiet, om de ville bruge
den lejlighed til at vise, at de arbejder ude i lokalområderne ved at deltage i optoget,
men det havde de ikke mulighed for.
Det giver mig anledning til at nævne, at politiet måske ikke synes, at vi er så
kriminelle, at de behøver at komme til byen, men vi har haft en del uro i den sidste tid
med hærværk hos Videbæk Idrætsforening og rutebilstationen. Madpakkehuset har
desværre også været udsat for en form for maleri, som de fleste ikke synes er pæn.
Bænkene ved arboretet har man forsøgt at brænde af. Jeg vil opfordre alle til at
hjælpe med at undgå den slags. Hold øje med egne og andres unge mennesker og
påtal det, hvis I ser noget. Hvis I ser det, efter at det er sket, så giv gerne politiet et
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praj. I må også meget gerne give bestyrelsen her et praj, hvis der noget vi skal have
ryddet op på.
Bestyrelsen deltager i en masse mødeaktiviteter. Vi har vores egne bestyrelsesmøder
en gang om måneden. Der er møder i Videbæk Udviklingsforum. Samarbejdet med de
andre centerbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune i det såkaldte Byfora-samarbejde er
noget nyt. Jeg mener, at det samarbejde allerede har givet os en bedre forståelse for
hinanden og en respekt for byerne indbyrdes. Det er vigtigt f.eks. ved arbejdet med
bosætning, at vi ikke taler hinanden ned, men at vi ser styrken i, at nye borgere
”arbejder i Skjern og bor i Videbæk”.
Vi har arbejdet sammen med Videbæk Handel og Erhverv om en fælles hjemmeside,
som en del af det arbejde Mathis satte i gang. Gert Mikkelsen har stået for dette
arbejde. Tak til ham. Grundlaget er på plads. Der mangler lidt tilretning og vi mangler
at få indholdet ført ajour. Når det er på plads, lukker vi vores gamle hjemmesider,
men det er ren teknik, så det skal I, som brugere af hjemmesiderne, ikke tænke over.
Vi er nogle fra bestyrelsen, der har været på kursus. Vi har hørt om, hvordan vi
bruger de sociale medier og andet for at få vores budskab frem og så har vi lært
hvordan vi tackler det nye monster i vores samfund – det såkaldte GDPR eller
persondataforordning. Det giver firmaer og foreninger en masse ekstra arbejde og
begrænsninger, men der står i forordet til loven, at det øger vores personlige
sikkerhed….(håber I har set vores privatlivspolitik på hjemmesiden)
Persondataforordningen har også været en udfordring i forhold til det samarbejde, der
har været mellem kommune, Videbæk Handel og Erhverv og os om at lave
velkomstpakker til nye tilflyttere. Vi kan ikke få oplysninger om tilflyttere længere,
men vi har lavet en aftale med ejendomsmæglerne, så de tilflyttere, der kommer
igennem deres forretning, får en velkomstpakke. Undskyld og velkommen til dem der
ikke er blevet budt velkommen.
Sidste år var vi med til stiftende generalforsamling på Danmark Dejligst Naturens Rige
og i januar blev Videbæk valgt til at afvikle Minifolkemøde i 2021. Her kommer der
koncert, der bliver boder for alle foreninger fra hele kommunen og vi kan møde
politikerne fra Byrådet. Det bliver en god mulighed for at vise vores by frem og for
vise, at vi står sammen i Videbæk.
I forbindelse med Byfora-samarbejdet har Ringkøbing-Skjern Kommune bevilget
200.000 kr. ekskl. moms årligt til hver af de 5 centerbyer. Det er penge, som Videbæk
Borgerforening forvalter, med respekt for reglerne og grundlaget for ordningen. Vi
forvalter puljen gennem Videbæk Udviklingsforum. Vi har brugt den i forbindelse med
fællesmøderne og opsætningen af kunstværket ved biblioteket. Vi måtte også bruge
puljen, da vi skulle have betalt for arbejdet med stien nord for Videbæk. Der var
desværre opstået nogle misforståelser i forhold til den bevilling kommunen havde
givet. Heldigvis viste Videbæk Entreprenørforretning stor forståelse for lidt langsom
betaling. De har i øvrigt altid været meget venlige overfor os, når der har været brug
for en entreprenør i vores projekter. Tak for god behandling.
Midlerne fra Byforapuljen kan også bruges af andre foreninger. Det skal være
projekter til gavn for byen. Der skal sendes en ansøgning til Videbæk Udviklingsforum.
Så kontakt os endelig, hvis I har ideer.
Videbæk Borgerforening har været med ved etableringen at kunstværket Isbjerget
ved Videbæk Bibliotek. Der foregår meget på dette område, så selv om vi fik revideret
vores kunstfolder sidste år mangler dette værk i folderen. Vi står snart overfor et
genoptryk, så vi må revidere igen. Vi takker Niels’s datter og Vestjylland Forsikring for
hjælp og økonomisk støtte.
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Vi har fået renoveret skulpturerne De fire Årstider i Videbæk Anlæg. Mange har sagt,
at vi nu har ramt en god farve og det ser ud til at de holder til vejr og vind. Vi siger
mange tak for hjælp og materialer til Peben Laugesen.
Vi har deltaget i Open by Night for at forsøge at få flere borgere til at melde sig ind i
foreningen. Det er en stående opgave at få flere medlemmer, men vi kæmper, for det
er vigtigt, at vi kan sige, at vi repræsenterer hele byen, når vi skal tale med kommune
eller søge midler til et projekt ved diverse fonde.
Vi fik en bænk af menighedsrådet, den er nu opsat ved Stålstien efter opfordring fra
brugerne af vores stier. Vi har kontakt til kommunen for at drøfte opsætning af nogle
affaldsstativer. Det skulle give bedre muligheder for at komme af med poserne, når
hundelorten er samlet op – indtil da må vi bede om, at alle tager posen med hjem.
Det ser ikke godt ud når poserne ligger rundt i buskene lidt længere henne af stien.
Bestyrelsen hjalp ved afviklingen af Byfesten i 2018. Desværre var det ikke nok til at
sikre denne aktivitet. Det er ærgerligt, at det ikke kunne fortsætte. Hvis nogen får en
god ide og lyst til noget lignende, skal de endelig henvende sig til os. Ved den sidste
generalforsamling i Videbæks Venner besluttede de, at Videbæk Borgerforening skal
have de penge, der er i deres kasse, når de har gjort alt op. Pengene skal være
bundet i 3 år til evt. nyt byfest-arrangement under en eller anden form. Herefter kan
Videbæk Borgerforening bruge dem til gavn for Videbæk.
Vi har haft et samarbejde med Vorgod-Barde Borgerforening om projektet med at få
fremsat et forslag i Byrådet om en cykelsti mellem Vord-Barde og Videbæk. Da ideen
med et borgerforslag opstod, kunne vi se, at det ville være til gavn for begge byer. Vi
har et skolesamarbejde og hallerne i de to byer har forskellige tilbud, som kan
supplere hinanden og borgerne i Vorgod-Barde har brug for butikkerne i Videbæk. Det
er glædeligt, at jeg kan fortælle, at vi er nået op på ca. 1230 underskrifter. Vi har
altså nået målet på minimum 1148 underskrifter. Vi kan stadig nå nogle endnu, hvis I
ikke allerede har skrevet under, så kan I bruge de lister, der ligger på bordene.
En af vores store samarbejdspartnere er Ringkøbing-Skjern Kommune. Det gælder på
driftssiden, hvor vi ofte har kontakt om et eller andet konkret i byen. Jeg føler, at det
fungerer godt. Vi har også en stor kontakt til administrationen f.eks. ved arbejdet med
Byfora. Vi har haft det i projektet med Mathis og der er også lagt op til et tæt
samarbejde omkring den kommende helhedsplan. Jeg håber, at alle vil deltage i dette
arbejde efter sommerferien. Mød op til de møder, der kommer og meld jer til de
arbejdsgrupper, der vil blive nedsat. Det gælder om at være på banen, for det bliver
et intenst forløb. Hvis planen skal få værdi for os i fremtiden, er det vigtigt, at vi
deltager, så vi kommer til at føle et ejerskab til planen.
Vi havde samarbejde på programmet med de andre foreninger, men jeg håber også,
at I kan se det som en rød tråd igennem de aktiviteter, jeg har omtalt i denne
beretning. Det er den eneste vej frem for os. Hvis vi vil noget må vi samarbejde.
Jeg vil gerne takke alle deltagerne i de mange arbejdsgrupper, som føder og udfører
mange af de ideer, som vi arbejder med. Jeg vil også gerne takke Ringkøbing-Skjern
Kommune, det gælder både de folk vi møder ude på gader og pladser samt
administrationen og Byrådet. Endelig vil jeg takke vores medlemmer, fordi I er
medlemmer – hvis I synes, at det går godt, så gå lige hjem og få en eller to naboer til
at komme med i vores fællesskab.
Med disse ord vil jeg takke for samarbejdet i 2018 og overgive beretningen til
drøftelse.
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