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Formandens beretning for foreningens arbejde i 2019
Det er lidt specielt at aflægge beretning ved denne generalforsamling. Beretningen er
naturligvis altid historien om det forgangne år, men det plejer at være lige i
forlængelse af det forgangne år, nu er det ved at være godt på afstand, fordi
generalforsamlingen er udsat i et halvt år. - Jeg vil prøve at holde mig til det, der er
sket i 2019, selvom vi for nogle opgaver kender en del af det videre forløb.
Vi startede året med at deltage i politikkaravanen, som var et kaffemøde RingkøbingSkjern Kommunes politikere havde indbudt til den 17. januar. Det var en god måde at
møde byrådet på.
Tidligt på året startede vi en underskriftsindsamling sammen med Vorgod-Barde
Borgerforening for at fremsætte et borgerforslag om en cykelsti mellem Vorgod-Barde
og Videbæk. Underskrifterne blev afleveret ved det rullende borgmesterkontor i
Troldhede. Forslaget blev behandlet i Byrådet, men det blev ikke til en cykelsti på
denne rute i denne omgang, men forslaget ligger nu i kommunens forslagskasse.
Vi var guider for en travetur i Videbæk, hvor der var fokus på kunsten. Turen var
arrangeret i samarbejde med Sundhedscenter Vest.
Den 18. marts havde vi generalforsamling med ca. 100 deltagere. Inden
generalforsamlingen fortalte Jens Fjord om Videbæks historie. Det var spændende og
godt fortalt. - Vi fik endvidere en status for arbejdsgruppernes arbejde.
Den 31. marts var der affaldsindsamling. 70 deltagere samlede 150 kg affald, 371
dåser og 2 cykler. Det var et flot fremmøde og et godt stykker arbejde, men det er
ærgerligt, at det er nødvendigt. - Jeg opfordrer alle til at lade være med at smide
affald langs veje og stier samt i naturen. Hvis vi alle tager affaldet med hjem eller
bruger affaldsbeholderne, så ser der altid pænt ud – ikke kun lige når vi har ryddet op.
Jeg lover, at vi laver et andet arrangement med kage, hvis der ikke er behov for
affaldsindsamling!
I begyndelsen af maj var der noget skriveri på Facebook om graffiti og svineri ved
madpakkehuset. Jeg kvitterede på Facebook med at inviterede til en fælles
rengøringsdag den 4. maj – desværre kunne ingen andre den dag. Her kan man sige,
at de fik noget ud af at brokke sig, men jeg synes generelt, at vi skal hjælpe hinanden
med at rydde op efter os selv.
Grundlovsmødet i 2019 blev udfordret af et folketingsvalg, derfor besluttede vi at
aflyse dette møde.
Efter sommerferien blev der holdt tilflyttercafe sammen med Videbæk Handel og
Erhverv. Arrangementet var støttet af Ringkøbing-Skjern Kommune. Det blev holdt
sammen med Videbæk Idræts- og Fritidscenters fællesspisning. Der kom ikke så
mange tilflyttere og arrangementet stoppede igen i efteråret. Vi har svært ved at få
fat på tilflytterne. Specielt fordi reglerne omkring persondatabeskyttelse forhindrer
kommunen i at give os oplysninger om nye tilflyttere.
Lørdag den 31. august havde Videbæk Idræts- og Fritidscenter inviteret til fælles
gadefest. Bestyrelsen hjalp med at bemande spiseboder og bar. - Vi bevilgede 10.000
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kr. til opstart af denne nye form for byfest. De 10.000 kr. kunne vi bevilge på en trist
baggrund, for Videbæks Venner havde besluttet at nedlægge foreningen den
01.06.2019. Kassebeholdningen på ca. 75.000 kr. blev overdraget til Videbæk
Borgerforening med en klausul om at spærre beløbet i 3 år til eventuelle
byfestlignende arrangementer.
1. oktober arrangerede vi sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune et kickoff møde
for offentlighedsfasen omkring Helhedsplanen for Videbæk. Der var lavet en
ambassadørgruppe med formændene for Videbæk Handel og Erhverv, Videbæk
Udviklingsforum, Landdistriktsrådet og Videbæk Borgerforening samt 4 lokale
politikere. Ambassadørgruppen var med til at guide de 200 fremmødte gennem
aftenen. Efter mødet blev der sammensat en gruppe med nøgleaktører og der blev
lavet en digital platform, hvor alle kunne skrive ideer og forslag til emner i
helhedsplanen og der kom mange forslag – tak det. Resten af forløbet kan I høre om
ved vores næste generalforsamling, når vi beretter om 2020.
I slutningen af november havde vi vinsmagning. Der var meget hurtigt udsolgt til
dette arrangement. Det er på den ene side dejligt, men også ærgerligt for dem, der
ikke nåede at sikre sig billetter. Vi synes ikke, at vi kan udvide deltagerantallet mere
end vi har gjort. Vi håber, at vi igen kan holde vinsmagning, når vi kommer på den
anden side af disse Corona tider. På baggrund af Corona forholdene har vi besluttet,
ikke at holde vinsmagning i år.
Dagen efter fik vi tændt juletræet i byen. Der var fakkeloptag, fællessang og
godteposer, så vi alle kunne være klar til julehandel og til at fejre jul sammen.
Vores arbejdsgrupper har også stået for en række ting. Jeg tillader mig at nævne
nogle af disse her i min beretning.
Kunstgruppen
Omkring 500 børn fra Videbæk og omegns skoler og institutioner fik skulpturen “Tror
du det” på Stjernetorvet til at tale en solrig junidag i 2019. Det var en fantastisk
formiddag. Især de mindre børn accepterede fuldstændig præmissen om, at
skulpturen kunne tale og brugte deres egen fantasi i en livlig dialog. De ældre børn
var lidt mere skeptiske, men mange af dem overgav sig dog i workshoppen i Videbæk
Anlæg, hvor de selv fik skulpturer til at tale.
Gruppen har arbejdet med at få sat nogle QR-koder op ved byens kunstværker med
beskrivelse af kunstværkerne, men der er både nogle tekniske og administrative
udfordringer, så den sag kommer nok med igen til næste år.
Kunstgruppen mangler folk, så har det interesse, så giv mig et praj.
Torvegruppen
Der blev i 2019 arbejdet videre med at forbedre forholdene på Stjernetorvet.
Fortsættelse følger også her.
Padelbane
Den 19. oktober 2019 blev de nye Padelbaner indviet. Arbejdsgruppen havde arbejdet
sammen med Videbæk Tennisklub om dette projekt i tre år, så det var en god dag.
Helhedsplangruppen
Gruppen afleverede deres materiale til kommunen, som så kunne fortsætte arbejdet
med den nye organisation med kommunen, Ambassadørgruppen og Nøgleaktører.
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Stigruppen
Arbejdet med stien rundt om Videbæk blev færdig og stien bliver brugt flittigt.
Kommunikationsgruppen
Gruppen prøver at samle sammen på nyheder og begivenheder i Videbæk, for at
skrive om det på Facebooksiden Videbæk. Det er lidt op ad bakke, fordi gruppen selv
skal opsøge meget af det, der sker. Vi opfordrer alle foreninger m.v. til at kontakte
kommunikationsgruppen. Det er bare et par klik på Facebooksiden.
Det var en omtale af alle de synlige aktiviteter. Hver aktivitet har krævet fra 1 til
mange møder, inden de har været klar til afvikling, men ud over disse sager er der
mange sager, som behandles ”bag kulisserne”.
Vi har arbejdet en del med at gøre vores fælles planlægningskalender brugervenlig, vi
har opdateret oplysninger om foreningerne og vi har tilbudt forskellige løsninger, for
let at kunne lægge aktiviteter på siden. Desværre må vi konstatere, at kalenderen
ikke bliver brugt, så det er besluttet at stoppe denne aktivitet.
Frivillig Vest opsagde lejemålet for Frivillighuset på Rolighedsvej. Det var en af
grundene til at Peter Jørgensen trak sig fra bestyrelsen. Der blev arbejdet på at finde
en løsning enten for huset eller andre muligheder. Det lykkedes ikke at finde en fælles
løsning. Heldigvis ser det ud til, at de fleste brugere har fundet andre steder at være.
Vi sendte en ansøgning om at blive vært for Mini Folkemødet: Naturens RigeDanmark Dejligst, som nu afholdes hvert år. Vi blev valgt til at afholde dette i 2021.
Siden er der sket en del. Arrangementet har skiftet organisation og hedder nu
Vestjysk Pral. Det er stadig et folkemøde med musik, aktiviteter og pral med hvad
foreningerne i vores kommune kan. Corona har gjort at festivalen i Tarm i 2020 er
aflyst. Rækkefølgen fastholdes så Tarm kan holde det i 2021 og Videbæk i 2022. Vi
har fået Bjarne Juul Mikkelsen, som var formand i Videbæks Venner, til at være
tovholder på arrangementet i Videbæk i 2022.
Vi har skrevet til administration og politikere (og vi har skrevet mere end en gang) om
at få revet Højbo ned og få ryddet op her. Det er dejligt, at det gav resultat.
Vi har igen fået revideret og genoptrykt vores guide med kunstruten i Videbæk. Der er
rift en denne folder. Vi siger tak til Niels’ s datter Marianne og Vestjylland Forsikring.
Vi har haft en løbende kontakt til Ringkøbing-Skjern Kommune om cykelstien mellem
Videbæk og Mejericentret i Sønderup. Sidst på året lykkedes det at få denne sti sat på
budgettet og den blev prioriteret til udførelse i 2020 - og de er nu begyndt at grave.
En henvendelse om en løs skrue i et af legeredskaberne i Videbæk Anlæg gav
anledning til en generel drøftelse om legepladser. Emnet blev taget med til møde i
Byfora-samarbejdet. Her blev vi enige om, at jeg skulle kontakte Ringkøbing-Skjern
Kommune for at få styr på hvilke legepladser, der er kommunale og hvilke der er
private. På kommunens hjemmeside kunne vi se, at legepladsen i Videbæk Anlæg er
kommunal. Legeredskaberne på Stjernetorvet er private men står på kommunal
grund. Sådan ser det ud flere steder. Hvad gør vi og hvad gør kommunen med kontrol
af pladserne og hvad med forsikring? – vi har tegnet en forsikring! Vil du høre hvordan
denne sag ender, må du komme til generalforsamling næste år.
Byfora-medlemmerne blev inviteret af byrådet til at komme med indlæg til et
temamøde om handelspolitik i forbindelse med kommuneplanrevisionen. Vi skulle hver
især fortælle om vores holdning til specielt butikker uden for bymidten. Jeg lavede et
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indlæg, som blev afstemt med Videbæk Handel og Erhverv. Fra Videbæk bad vi om
ikke at tillade dagligvarebutikker udenfor bymidten. Det er afgørende for handelslivet,
at vi bevarer liv i bymidten. Det var et godt eksempel på det gode samarbejde, der er
mellem os og kommunen.
I byfora-samarbejdet blev der startet et arbejde med at se på, om der kan laves en
grej-bank. Det skal være muligt at få et overblik over det udstyr, der er rundt omkring
i de enkelte byer, som måske kan bruges af andre. Skjern har f.eks. en mobil scene,
vi har en mobil talerstol. Det bliver der arbejdet videre med.
Bevillinger fra Byforapuljen:
Stianlæg rundt om Videbæk:
Rørunderføringer i Videbæk Arboret
Videbæk Padeltennis
Arbejde med visioner for Videbæk Idræts- og Fritidscenter

55.000
9.066
50.000
50.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Vi begyndte i 2019 at tale med jægere og beboere om muligheder for at gøre noget
for at forhindre rågerne i at bosætte sig i Videbæk. Det kommer der også mere om til
næste år.
Vi får nogle gange et spørgsmål om hvad Borgerforeningen egentlig laver. Jeg håber
at det fremgår af denne beretning, at vi i hvert fald ikke keder os.
Fremtiden - Jeg har nogle ønsker.
For det første ønsker jeg, at vi kan forsætte det gode samarbejde med øvrige
foreninger, Videbæk Handel og erhverv samt Ringkøbing-Skjern Kommune.
Jeg håber, at byens borgere synes om det arbejde, vi laver og at de vil kvittere med
et medlemskab. Det betyder meget, at vi kan vise, at vi repræsenter hele byen.
Jeg ønsker, at byens borgere vil passe godt på byen. Ikke kun det vi selv har fået
lavet - men hele byen. Det er dejligt at graffitien trods nogle tiltag ikke fylder mere
end den gør - lad os hjælpe hinanden med at bevare en pæn og velfungerende by.
Tag f.eks. godt imod den nye toiletbygning, der kommer ved rutebilstationen. Den
skal ikke skæmmes af hærværk. Fortæl jeres børn, at det er forkert at ødelægge
vores fælles ting og grib ind, hvis I ser, at der foregår noget forkert.
Brug vores by - men behandl den som jeres eget hus.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsesmedlemmer og deltagere i arbejdsgrupperne for
det store arbejde de udfører. Jeg vil også takke kollegerne i Byfora fra de andre byer
og Ringkøbing-Skjern Kommune for et godt samarbejde. Endelig vil jeg takke vores
medlemmer for opbakningen med et medlemskab.
Med disse ord vil jeg overgive beretningen til debat.
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