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Forud for generalforsamlingen underholdt Jens Fjord med billeder og tilhørende 
fortællinger om Videbæk By gennem tiderne – fra 1864 til 2003. Et spændende oplæg, 
hvor vi alle lærte noget nyt om byens historie. Tak til Jens. 
 
Inden vi gik over til den egentlige generalforsamling. Fremlagde de enkelte 
repræsentanter for arbejdsgrupper under Udviklingsforum, hvad de hver især arbejder 
med og hvordan status er p.t. 
 
Peter V. fremlagde først organisationsdiagrammet for arbejdsgrupperne nedsat af 
Videbæk Borgerforening. 
 
Videbæk udviklingsforum. Henning Tobiassen er formand. Arbejder for Videbæks 
udvikling og rådgiver Borgerforeningen og koordinerer indsatsen mellem de forskellige 
arbejdsgrupper m.v. 
 
Kommunikationsgruppen v/Martina Junker. (samt Ulla, Lilli og Rikke) Kører 
facebookgruppen med oplysninger af forskellig art. Alle kan lægge opslag op på siden. 
Så deler kommunikationsgruppen oplysningerne. 
Der er samtidig en aktivitetskalender. www.videbæk.dk Der sendes en ”hurtig how-to” 
til alle foreninger snarest, om hvordan de kan oprette og distribuere forskellige 
aktiviteter. 
 
Mejerifestival v/Peter Vennevold. Formål og baggrund er at sætte fokus på 
mejerisektoren og de deraf følgende sideerhverv. Afvikles en lørdag i september 2019 
med forskellige events med stader med udstilling af diverse produkter – køer m.v. 
Afsluttes med en hyldest til Mælkevejen – der arbejdes p.t. med finansieringen. (ca. 2 
mio. om året). 
 
Helhedsplangruppen v/Sven Erik Steffensen. Der er nedsat en gruppe i starten af 
2014.   
 
Arbejdsgruppen har holdt møder med RKSK om, hvor langt man allerede er nået med 
udgangspunkt i tidligere oplæg til helhedsplanen med input fra alle i Videbæk og 
omegn. 
 
Der afholdes borgermøde i august 2019 i samarbejde med kommunen. Herefter 
nedsættes forskellige arbejdsgrupper, for hvert fokusområde. Der laves 2 -3 
workshops – og hver arbejdsgruppe udarbejder oplæg til helhedsplanen til 
godkendelse. Skal være færdig inden 31.12.2019. 
 
Herborg Bakker v/Peter Vennevold. En gruppe som har udarbejdet MTB bane – 
arbejder videre med forskellige andre ting. 
 
Stigruppen v/Peter Vennevold. Stien rund om byen som går op forbi Højbo er færdig. 
V mangler noget skiltning m.v. Der snakkes med Hjerteforeningen om en sti langs 
Herborg Bæk. Der snakkes om affaldsposer, bænke m.v. 
 
Der har været arbejdet med ”privatisering” af stier specielt omkring Jasminallé og 
Irisallé – arbejdet ikke færdig endnu. 
 
Torvegruppen v/Søren Danielsen. Stjernetorvet blev etableret i 2003. I 2015 begyndte 
en nedsat arbejdsgruppe med forskellige ændringer på Stjernetorvet. Der er opsat 
nogle blomsterkummer, et legetårn m.v. Torvet bruges af flere end tidligere – sat nye 
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bænke op. Der mangler at blive plantet til. Der kommer træ til at sætte på nogle af 
bænkene – nogle med ryglæn. Der opsættes en projektør. Måske også en info-skærm. 
Også en cement ”kravl rund på” ting. Muligvis bliver der senere etableret en scene. 
 
 
Padelbane-gruppen v/Sven Erik Steffensen. Der er arbejdet meget længe med dette 
projekt – forventet realiseret i 2019. Der skal etableres lys – og bookingsystem. 
Der forhandles p.t. med 2 forskellige firmaer. HNN er inddraget Der er skaffet midler 
via fonde m.v. ca. 1,1 mio. kr. – der mangler ca. 700.000 kr. Der søges ved flere 
fonde / puljer. Kan evt. låne 300.000 kr. ved DGI. 
 
Byggegrunde v/Peter Vennevold. Har haft kontakt til ejendomsmæglere og 
byggefirmaer. Der afventes hvad der skal ske – nord for skolegrunden op til Bredgade 
– men afventer afgørelse vedr. Punkthusene (Højhusene). Der er gang i byggeri på 
Gilbakken – det kniber mere på udlejningsområdet. 
 
 
Kunst i Videbæk v/Jette Hebsgård. Status; har arbejdet ca. 1 år. Skal sørge for kunst i 
Byrummet – 6 nye kunstværker på 10 år. Der er foreløbig afsløret 2 nye kunstværker. 
Der er kommet nye info-tavler i Anlægget. Der hænges fuglekasser op i Den Grønne 
Korridor i Skjern i samarbejde med Skjern Udviklingsforum. 
Der arbejdes med et projekt / dimvalogteater i forhold til børn og unge. Specielt med 
fokus på kunstværker mv her i byen. 
Herudover arbejdes med beskrivelse af kunsten i Videbæk / og kunstnerne. Der 
bruges QR-koder, som kan scannes og man kan komme ind på Historisk Atlas – hvor 
der kommer til at ligge oplysninger om forskellige steder m.v. 
 
By forskønnelse v/Peter Vennevold. Denne grupper er først lige kommet i gang. De 
projekter som kan blive aktuelle er typiske opgaver, om ændring af kommunale 
beplantninger, bygninger m.v. Der mangler medlemmer til denne arbejdsgruppe (2-3 
stykker). 
 
 
 
 
 
 
 
SE NÆSTE SIDE



Referat fra generalforsamling 
Videbæk Borgerforening 
18.03.2019 
 
 

3 
 

Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent og referent. 
 Bestyrelsen foreslår: 
  Dirigent: Jan Holm Rasmussen 
  Referent: Peter Jørgensen 
 Referat: Godkendt som foreslået.  
 
 
2. Valg af stemmetæller(e). 
 Bestyrelsen foreslår: Marianne Larsen og Birgit Højris 
    Referat: Godkendt som foreslået 
 
3. Formandens beretning og fremlæggelse af visioner for fremtiden.  

Drøftelse og godkendelse. 
 
Referat:  Der henvises den skriftlige beretning, som er arkiveret under 
generalforsamlingen 2019. Der blev spurgt til, hvor mange medlemmer vi er i 
Borgerforeningen – 287 betalende i 2018 – svarende til ca. 500 medlemmer.  
Der var opbakning og ros til bestyrelsen for det arbejde Borgerforeningen udfører.  
Formandens beretning blev godkend med applaus.  

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

fremtiden. Drøftelse og godkendelse. 
 
Referat: Regnskabet udviste et underskud på ca. 10.200 kr. – men vi har 
udestående tilgodehavende fra Stjernetorvet på omkring 48.000 kr., således at 
der reelt er et overskud på omkring 38.000 kr.  
Regnskabet blev godkendt. 

 
5. Behandling af rettidigt indkomne forslag. 
 Bestyrelsen har ingen forslag 
 Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne 
 
 Referat: Til orientering 
 
6. Fastsættelse af kontingent for næstfølgende kalenderår. 
 Bestyrelsen foreslår kontingent for 2020 således: 
  Personligt: 100 kr. 
  Husstand: 200 kr.  
  Virksomhed: 400 kr. 
 
 Referat: De nye kontingentsatser godkendt fra 2020. 
 
7. Valg af: 
 Bestyrelsesmedlemmer 
  Birgit Højris – Modtager genvalg  
  Marianne Larsen – Modtager genvalg  
  John Ulrich – Modtager genvalg 
  Peter Vennevold – Modtager genvalg 
 Bestyrelsessuppleanter 
  Martina Junker Astrup – modtager genvalg 
  Niels Hansen – Modtager genvalg 
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 2 revisorer 
  Per Mejlgaard – modtager genvalg 
  Leif Lysgaard – modtager genvalg 
 1 revisorsuppleant 
  Ingen 
 
 Referat: Alle genvalgt 
 
8. Eventuelt. 
 

Referat: Jan Holm opfordrede til at Borgerforeningen kunne rette henvendelse til 
Erhvervsforum med henblik på de 2 store tomme forretninger i den vestlige del af 
Videbæk by – hvad er der af muligheder. 
 
Ên foreslog om der kunne etableres et samarbejde mellem lægerne i Videbæk og 
Vorgod – med henblik på, fremover at kunne rekruttere læger til Videbæk. Evt. 
etablering af et sundhedshus i Videbæk. 
 
Tak til Jan for dirigentrollen. 
 

 
 
 
 


