
Vision Videbæk 2020 

Borgermøde 23.02.2015 

Videbæk Borgerforening 
Velkomst v/ Jan Holm Rasmussen 

 Hjemmesiden www.videbæk.dk er etableret. 

Videbæks Venner er etableret -  Afholder bl.a. byfest som en årlig begivenhed. 

Styregruppe nedsat 

● Birthe Degnboel 

● Leif Lysgaard 

● Bent Graakjær 

● Erling Damgaard 

● Jan Holm Rasmussen 

● Jørgen Ladekjær 

● Kai Lysgaard 

● Send Erik Steffensen 

 

Fremlæggelse fra grupperne 

 

Fritid og kultur:  

● Madpakke og grillplads i anlægget 

Anders fortæller om madpakke og grillplads. 

Overdækket område bag ved legepladsen, med bord og bænke og grillplads 

Bruges af børnehaver, børnefødselsdag, dagplejen og hvem som nu bruger anlægget. 

Der er sendt ansøgning til kommunen 

Projektering 

Søges fondsmidler 150.000 200.000 kr. 

Etablering med frivillig arbejdskraft. 

 

● Mountainbikerute 

Marius Andersen fortæller om mountainbikerute. 

Lave en rute omkring Herborg Bakker for at adskille fodgængere og cykelister. 

Ønske om bynær bane. 

5.5 km rundt i området omkring Herborg bakker se tegningen. 

Mange udfordring med fredsskove kræver dispensation fra Naturstyrelsen og gravhøje. 

Frivillig arbejdskraft 

http://www.xn--videbk-tua.dk/


Økonomi måske kr. 20.000. 

 

Børn og unge: 

● Lynderup fortæller 

Guide for børn og unge. 

Videbæk til et bedre sted at være for børn og unge. 

Spurgte hver 3 børnefamilier ca. 15 familier om hvad de ønskede 

Der er lavet en guide med børn/unge aktiviteter, en trykt guide med de tilbud som 

Videbæk har til børn og unge. 

Kom med ideer. 

Økonomi: Dækkes af fondsmidler 

Tidsplan: 

Mål: 

Musikundervisning. 

Tidsplan: Næsten gennemført 

Formål: Mest muligt foregår i Videbæk 

Økonomi: Umiddelbart omkostningsfri 

Kreativ værested: 

Beskrivelse: Et samlingssted, hvor børn og unge kan mødes og udfolde kreativ værested 

Tidsplan: ikke klarlagt 

 

 

 

Byudvikling: 

● Stisystemer 

Inga Mikkelsen. 

Udspringer af, at vi havde en byrundtur til skulpturerne. 

Der blev efterspurgt en rundtur længere ud i området og med ruter og stisystemer. 

En rute rundt omkring byen og 3 ruter i byen. 

Der er snakket med kommunen og lodsejere – opgaver med §3 områder. 

 

 

 

 

Peter Vennevold 

Viser ruterne 

En rute fra cyklestien fra Spjald, rundt om byen helt til Herborg. Ca. 9 km 

Bakkesløjfen ca. 1.3 km 

Bæktoftsløjfen 3,4 km, går bl.a. gennem hundeskoven 



Bæksløjfen – kærlighedsstien, langs Herborg bæk, gl. bane, ca. 3.4 km 

Økonomi ingen overslag 

 

● Videbæk by – eftersyn 

Søren Danielsen 

Vi har en fin by, men der er plads til forbedring. 

Husk at melde ind til Kommunen, på hjemmesiden hvis der opdages et eller andet som 

skal udbedres. 

Videbæk torv skal udnyttes bedre. Markedsplads, skak, vippedyr, petang bane, street 

barsket og andre ting. Høstmarked, påskemarked, julemarked. 

Økonomi ingen fondsmidler søgt, vi ser hvad det bliver tid. Og hvad folk ønsker. 

Der skal også være mere lys. 

 

● Boliggrunde 

Leif Lysgaard 

Vi skal have et bredt udvalg af byggegrunde. 

Skolegrunden ligget stille siden 2006. 

Møder med lodsejere og kommunen 

Se en ny tegning. 

Starter med 1. del og rundkredsen, derefter del 2.  

Rundkredsen skal udnyttes kreativt. Aktivitetsområde. Skulptur, ingen racerbane. 

På møde i økonomiudvalget 3. marts 2015. 

Der ryddes beplantning op mod hovedgaden. 

Der arbejdes med lokalplan for boligområde vest for byen. 

 

 

Mølleprojekt: 

● Ved Hallen 

Arealet mellem hallen og skolen og hovedvejen. 

Samarbejde mellem Hallen – Skolen – Børns leg. 

Nye idrætsmiljøer – Outdoor Training 

Aktivitets bakke i Videbæk 

Projektet til godkendelse 

Kr. 650.000 af møllepengene til dette projekt 

 

 

 

● Ved den kristne friskole 

Intelligent legeplads som er en offentlig legeplads. 

Bevægelse omsættes til energi. 

Et læringsrum, med sand og vand (lignende set i Danforss Univers) 



150.000 kr. af møllepengene til dette projekt. 

 

 

 

● Ungdomsskolen Opsund  

En multibane sammen med DGI 

Uddanne unge mennesker til at lære fra sig som instruktører 

Mobil oplevelses bane som kan flyttes der hvor folk ønsker den hen. 

150.000 kr. af møllepengene til projektet. 

 

Afsluttende bemærkninger. 

Birthe Degnboel takker Gert Mikkelsen for hjemmesiden, benyt den, især brug kalenderen der. 

Ole Hansen mangler offentlige toiletter, gerne betalingstoilet.  

Jørn Ladekjær glædes over, at man er kommet i gang med projekter. Mange forskellige 

mennesker som arbejder sammen. God energi. 

Jan Holm Rasmussen takker af. Og takker for de som har tegnet medlemskab. 

Og for det store arbejde der er lavet i grupperne. 

 

 

 

 

 


