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Ved generalforsamlinge i 2017 nævnte jeg nogle emner, der skulle arbejde med.  

Vi skal have forøget medlemstallet. – det vender jeg tilbage til. 

Vi skal arbejde på at få en stærkere økonomi set i relation til det, der arbejdes med i 

Udviklingsforum.  – det vender jeg tilbage til. 

Så er der cykelstien mellem Videbæk og Nr. Vium. – det vender jeg tilbage til 

Vi skal have undersøgt mulighederne for at fjerne ståltrådshegnet ud for første hus øst for 

Svanevej. – Er fjernet 

Kommuneplanen skal revideres og Borgerforening skal forholde os til udkastet og vurdere, om 

det er den udvikling, vi vil have i Videbæk, som kommuneplanen ligger op til. – 

Borgerforeningen/udviklingsforums ønsker/indvendinger er indsendt. Desværre var de ikke 

med i den kommuneplan, der blev godkendt i byrådet, hvorfor jeg stemte imod. Vores 

kommentarer var glemt/forsvundet!! Vi har så, efter jeg har gjort opmærksom på problemet 

fået svar på vores indvendinger/kommentarer. 

 

 

Året 2017 startede med Brian Videbæk og Arne Stampe kom og fortalte om turen til 

Olympiaden i Rio de Janeiro. Derefter var der en repræsentant fra Videbæk Udviklingsforum, 

der fremlagde helhedsplanen for Videbæk, der så kunne drøftes mellem de fremmødte. 

Derefter Borgerforeningens generalforsamling. 

Der var igen en fantastisk opbakning til mødet. Bestyrelsen i Videbæk Borgerforening er meget 

stolte og særdeles tilfredse med det store arbejde, der udføres i de forskellige grupperne. 

Vi har igen i år haft affaldsindsamling den 2. april i samarbejde med Dansk 

Naturfredningsforening. Marianne har stået for arrangementet, med stor støtte af Tove 

Lysgaard, og sammen har de sørget for alt det praktiske. Efter ønske prøvede vi at starte kl 

13.00. God dag, men med mindre opbakning end sidste år. Vi vender derfor tilbage til 

starttidspunktet kl 10.00 som tidligere. 

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

med igen i år. Årets indsamling vil blive annonceret, men er i år den 22. april.  Vi har derfor 

søgt KFU´s bandepakke om midler til gribetænger. Det vil helt klart gøre indsamlingen lettere 

for deltagerne, vi fik bevilget 5437 kroner. 

 Vi har taget kontakt til skoler og børnehaver og opfordret til, at de sætter fokus på emnet og 

laver aktiviteter i ugen op til indsamlingen. 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. Derfor skal der også lyde en tak til de 

dagplejemødre, der selv har taget initiativ til affaldsindsamlinger med børnene i efteråret 

2017. 

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 – 

eksempelvis madpakkehuset, skraldespanden ved madpakkehuset og Arboretet. 

Skraldespanden ved Arboretet kommer Borgerforeningen antagelig til at betale. Andre 

eksempler er hærværket - ved venterummet ved rutebilstationen og ødelæggelse af 

hundeposestander ved Herborg Bakke samt afbrænding af hundeposer i et af stativerne. Hvis I 

oplever hærværk, vil jeg opfordre til at melde det til politiet, specielt nu, hvor vores 

landbetjent funktion er lukket ned fra den 1. november 2017. Det er ikke rimeligt at få skal 

ødelægge det for mange. 
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Borgerforeningen har været aktiv i forbindelse med at fastholde nærbetjent funktionen, som jo 

desværre ikke lykkes. I den forbindelse havde Borgerforeningen arrangeret et møde og 

rundvisning på politigården sammen med politidirektør Jens Kaasgaard. God deltagelse til 

besøget og flere tog mere trygge hjem fra mødet.  

Udskiftningen af ”københavner” lamper med industrilamper i Bredgade ud mod rundkørslen, fik 

vi stoppet i Borgerforeningen og kan med tilfredshed konstatere, at vores indvending er blevet 

taget til efterretning og vi kan fastholde ”københavner” lamperne. Her havde Peter Vennevold 

godt styr på baggrunden for, at det var den type lamper, der fortsat skal være i Bredgade. 

Videbæk Borgerforening afholdte igen i år Grundlovsmøde den 5. juni med Lotte Bliddal som 

taler over emner ”Demokrati og vold mod kvinder!”.  Vi havde også et dejligt musisk indlæg på 

dagen, som blev leveret af Genfejl – Randi, Janni og Emil. 

Borgerforeningen har bestilt skilte til opsætning på eksisterende byskilte med emner til 

Affaldsindsamling og Grundlovsmødet. Det koster Borgerforeningen 3.770,00 kr. 

Igen i år var der Byfest i Videbæk i uge 34 arrangeret af Videbæks Venner, der er en 

foreningen, der er etableret efter borgermødet i oktober 2013. Videbæks Venner gjorde det 

særdeles udmærket. Tak for det. Videbæk Borgerforening havde vagten i baren og øvrige 

udsalgssteder fredag den 25. august med 6 personer. Vi har allerede besluttet at deltage igen i 

uge 34 i 2018. Vi håber borgerne vil bakke noget mere op omkring byfesten i 2018 – specielt 

om lørdagen, det fortjener Videbæk Venner.  Vi havde igen i år valg af årets bygning i 

forbindelse med byfesten. Der var 4 emner Vestjyllands Forsikrings ombygning på Søndergade 

1, Vandmøllevej 4G, Vestervang 6, og Blokken på Nørregade 46-48, som vandt med 66% af 

stemmerne.  

I forbindelse med Byfesten havde Borgerforeningen sammen med Videbæk Handel og Erhverv 

arrangeret et tilflytterarrangement, hvor der potentielt mindst kunne have deltage 80 

tilflyttere, men der kom kun 9. Vi tror de 9 havde en rigtig hyggelig aften, men 

Borgerforeningen har indtil videre stoppet yderligere tiltag vedrørende tilflytterarrangementer. 

Borgerforeningen deltager gerne i Handels og Erhvervsforeningens Open-by-night 

arrangementer, derfor deltog vi også den 1. september. Vi deltager for at være synlige, dele 

brochurer ud og hverve nye medlemmer. Det lykkes rigtig godt og der var en lille præmie, til 

et af de nye medlemmer der betalte for medlemskab samme aften. Vi har efter meget besvær 

og lang tid fået MobilePay. Det blev brugt flittigt den aften. Vores nummer er 27378. Det vil 

fremover også være muligt at betale kontingent via MobilePay. 

Borgerforeningen har været turguide for kommunalt ansatte, i forbindelse med et 

afdelingsmøde i Kommunens Viden og Strategi afholdt i Videbæk.  

I 2017 blev Bugges Plads på den gamle skolegrund indviet med skulptur af Jens Galschiøt. Det 

er sket i samarbejde med kommunen, og her har Borgerforeningen været repræsenteret af 

Peter Vennevold.  

Hvor meget kan vi som borgerforening tillade os? Kan vi rette henvendelse til beboere om at få 

hækkene klippet ind til egen grund? Rense fortovene for ukrudt? Fjerne alger på bygningen? 

Vedligeholde deres ejendom? Vi har forsøgt via dagspressen og på facebook på en positiv 

måde at gøre opmærksom på reglerne vedrørende klipning af hække og grene ud over 
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fortovet, samt ukrudt i fortovet og blade med mere, der stopper ristene for regnvandet. Jeg 

håber, det er modtaget i den positive ånd, det er tænkt fra Borgerforeningens side. 

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

Vestjyllands Kunstpavillon, da der er kommet nye regler i 2016. De gældende regler åbner 

desværre ikke op for den mulighed, med den åbningstid, Vestjyllands Kunstpavillon har. Der 

skulle komme lempeligere regler i løbet af i år, så må vi se om det betyder, der endelig kan 

opsættes skilte, der henviser til Vestjyllands Kunstpavillon.   

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. Vi har i 2017 haft besøg af en person fra Statens 

Museum for Kunst, der har udarbejdet en rapport om hvordan vi vedligeholder skulpturen. Det 

gør vi ok, der var lidt mos på soklen, det har vi fjernet og så er der et sted, hvor der opsamles 

regnvand, det skulle vi sørge for blev fjernet jævnligt. 

I forbindelse med bygningen af Arne Haugen Sørensen Museum har det været nødvendig at 

sætte de 4 årstider i depot. I den forbindelse er skulpturerne blevet restaureret og malet. Der 

er ikke ramt den rigtig hvide farve, så i foråret 2018 vil de blive malet igen i en mere hvid 

farve, 

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

har bevilget til udførsel i 2016. Det er dog først sket her i 2017, men nu er det der. 

Borgerforeningen har bedt Kommunen fjerne det ødelagte cykelstativ og ligge fliser, hvor man 

kan sætte sin cykel, det er også gjort. Samtidig har vi bedt om at få markeret et handicap P-

plads, på en måde så bilerne ikke parkerer, så det er svært at komme ind på pladsen. 

I forbindelse med udvidelse af anlægget på den anden side af Svanevej har vi forsøgt at få 

fartdæmpning på Svanevej – alternativt få malet vejen blå, hvor bækken er rørlagt under 

vejen – ingen af de 2 ting lykkes, da hastighedsmålinger viste, at man nu kørte meget 

fornuftigt på strækningen. 

Vi fik 43.000 kr i forbindelse med Lions Clubs jubilæum, der blev brugt til 6 træer i anlægget 

ved Svanevej. Desværre er de 2 af dem gået ud, men kommunen vil erstatte dem. 

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

Borgerforening. 

Det samme gør vi med Arboretet. John sørger for at holde græs og ukrudt i ave og vurderer, 

hvad der skal ske med træerne. Vi har i år fået udbedret stierne til en pris af 13.750 kr. Det er 

desværre heller ikke i år lykkes for Erling Damgaard at skaffe midler fra fonde til 

træningsredskaber i Arboretet. 

Det er også Borgerforeningen, der holder øje med legepladsen i anlægget. I 2017 har vi 

rengjort redskaberne på legepladsen. 

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

Videbæk, specielt så der kunne brevstemmes. Det lykkedes ikke i denne omgang, men vil blive 

medtaget på byrådets næste budgetkonference i august i år. 
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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 Videbæk borgere og besøgende i byen. Folderen er blevet 

sponsoreret af Vestjyllands Forsikring. Tak for det. Vi har forsøgt at få gjort vores Kunstfolder 

digital, ved at sende filen til Kommunen og forespørge om den kunne blive et emne i 

Ringkøbing-Skjern Kommunens APP – Naturens Rige. Der har, så vi vidt vi kan forstå, ikke 

været ressourcer til det hos kommunen. Der er i hvert fald intet sket. 

Cykelsti fra Videbæk til Skråvejen på Sønderupvej har Borgerforeningen arbejdet intens på at 

få effektueret. Der blev for budgettet 2016 afsat 3,4 mio kr. Vi er nu i 2018 og der er faktisk 

intet sket. Der har været lidt snak om bredden på cykelstien, og hvor den skal starte, og det 

antagelig sker i etaper, da den ifølge forvaltningen ikke kan udføres totalt for de 3,4 mio kr. 

Videbæk Borgerforening har igen i 2017 arrangeret vinsmagning sammen med Videbæk 

Idræts og Fritidscenter. Det var den 16. november, med rigtig god opbakning lidt over 80 

deltager excl hjælpere. Et arrangement vi gerne gentager. Tak til VIFC, Ole og Marianne for 

jeres indsats med arrangementet. 

Videbæk Borgerforening har igen i 2017 sammen med Handel og Erhverv i Videbæk sørget for 

optoget og juletræs tænding den 17. november. Der var 500 slikposer og max 50 tilbage. Der 

var en mega flot opbakning til gåturen og ”tændingen” af træet. Flot klaret af Birgit, der 

sammen med Berit havde styr på arrangementet. 

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

Kommune om etablering af atletikfaciliteter ved Videbæk Skole. der blev bevilget 1,65 mio til 

etablering af et tidssvarende atletikanlæg. Det har desværre trukket ud med etableringen, da 

der pludselig skulle blandes en kunststofgræsbane ind i projektet. Den del skulle finansieres af 

lokalt indsamlet midler, og her meldte Borgerforeningen fra. Jeg er personligt meget ked af, at 

atletikbanen ikke allerede er etableret, da jeg faktisk har gjort en stor indsats for, at Videbæk 

Skole fik bevilget pengene. 

Borgerforeningen har ansøgt Kommunen om opsætning af skilte, der oplyser om, at cykling og 

knallertkørsel er forbudt i anlægget. Kommunen har sat skilte op ved de mest brugte 

indgange. Der er desværre ikke ret mange, der respekterer forbuddet, og det gælder bare 

børn og voksne. Skal vi bede kommunen om at fjerne skiltene igen? 

Det er et frivilligt medlem af Videbæk Borgerforening, der sørger for opfyldning på de 5 

standere med poser til hundeekskrementer. Husk at lægge de brugte poser i affaldsspandene. 

Kommunen har endelig fået opsat et stort skilt på Bredgade med grunde til salg. Der blev fra 

starten markeret, at der var solgt 2 grunde. Derefter skete der ikke mere, før 

Borgerforeningen påtog sig opgaven med at markere solgte grunde, hvis bare Kommunen vil 

oplyse, når der blev solgt en grund.  

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes handleplan for Ringkøbing, Stadil, Velling og så 

Videbæk. Jeg har på vegne af Videbæk Borgerforening deltaget i arbejdet med handleplanen 

for Ringkøbing. Planen for Ringkøbing blev godkendt ved byrådsmødet den 12.12.17. Videbæk 

er rykket frem og i 2018 bliver det Videbæks tur.  
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Der er et forslag fra Videbæk Borgerforening, der går på at binde stisystemerne i Videbæk 

sammen til et sammenhængende stisystem, det er vel efterhånden 2 år siden det blev 

indsendt af stigruppen til kommunen. Der er bevilget ca 70.000 kr men mangles andre ca 

200.000 kr for at det kan fuldføres. Projektet har fået en, i min optik, særdeles dårlig 

behandling. Forsvundet i forvaltning og derefter på det nærmeste lagt på is. Det er ikke glemt 

i Borgerforeningen, der rykkes med jævne mellemrum.  

Kommunen har haft Højbo sat til salg. Borgerforeningen tog straks kontakt til Kommunen, da 

vi erfarede det. Noget af det foreslået stisystem gik hen over det areal, der var sat til salg. 

Samtidig gjorde vi opmærksom på at Højen ved Højbo, mener vi fortsat skal være kommunal 

ejendom og tages ud af det areal, der skal sælges. Området skal kunne bruges af borgerne og 

Videbæk Borgerforening. Der er installeret lys og P-plads ved højen, hvilket giver nogle 

muligheder. Borgerforeningen har fra Menighedsrådet fået en bænk, der indtil videre er 

placeret ved bakken på Højbo. 

Videbæk Borgerforening deltager også i arbejdet med branding og bosætning i Videbæk – det 

sker sammen med Kommunen, Videbæk Handel og Erhverv og ildsjæle i Videbæk. Kommunen 

har, som I har hørt, ansat Mathis i et år på halvtid til markedsføring og bosætningsopgaver i 

Videbæk indtil 31. maj 2018. De erfaringer, der opnås her, skal efterfølgende bruges andre 

steder i kommunen. Det betyder, at der helst skal findes en eller flere, som Mathis kan 

overdrage sine projekter til i Videbæk. Det arbejdes der allerede på. 

Der afholdes jævnlig møder med Mathis, Ann Bjerrehøj (Mathis chef), Margrete Sørensen, 

Jørgen Ladekjær fra udviklingsforum, Henrik Juhl fra Videbæk Handel og Erhverv og jeg selv 

fra Borgerforeningen. 

Borgerforeningen havde bevilget 10.000 kr til Stjernetorvet. Det har vist sig ikke at være 

nødvendigt, da projektet har fået 80.000 kr plus moms fra VE-midlerne, 100.000 kr fra 

Ildsjælepuljen og 25.000 kr fra Nordeas Lokalfond. Vi har så besluttet at give pengene til 

Padelbanen, der i øvrigt har fået 300.000 kr fra Ildsjælepuljen. Tak til de forskellige fonde for 

den økonomiske opbakning. 

Jeg har fremsendt et forslag til kommunens budget for 2018 gående på, at der afsættes 1 mio 

kr til deling mellem de 5 centerbyer. Det blev godkendt på budgetkonferencen og kører nu de 

næste 4 år. Jeg har sammen med repræsentanter for de 4 andre centerbyer, borgmesteren og 

stabschefen samt 2 andre fra kommunen udarbejdet en indstilling til Erhvervs og 

Vækstudvalget, der blev godkendt i januar måned 2018. Vi får faktisk råderum over 200.000 

kr plus moms, naturligvis efter aftalte regler mellem kommunen og centerbyerne. 

Kommunefuldmagten skal naturligvis overholdes, dvs at pengene ikke må bruges til at 

konkurrere med det private erhvervsliv, men skal bruges til projekter, der kunne være udført 

af kommunen. 

Hvad I sikkert ikke ved, er, at Videbæk Borgerforening er medlem af Kulturelt samvirke. Vi 

fandt ud af det i forbindelse med en invitation til et årsmøde i Kulturelt Samvirke. Om det kan 

bruges til noget, må der findes ud af i den kommende tid. 

Peter Jørgensen repræsenterer borger- sogneforeningerne i FrivilligVest, og nu er Peter også 

medlem af den bestyrelse, der skal uddele midler fra Ildsjælepuljen. 
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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. 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. 

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. Sammen i fællesskab gør os stærkere, når vi skal løfte en sag for Videbæk. Det 

er også vigtigt at alle borgere i Videbæk fortæller den gode historie om at bo i Videbæk og 

virke som ambassadør for Videbæk. 

Jeg nævnte sidste år, at vi fik en mega god omtal i Herning Folkeblad og Spjald-Videbæk 

Ugeavis. Det er heldigvis stadig gældende. Der er desværre heller ikke sket ændringer i 

Ringkøbing-Skjern Dagblads dækning af vores område. Dagbladet er ikke til stede i Videbæk. 

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. De viser, vi 

kan, når vi løfter i flok.  

Skulle der være nogle af de tilstedeværende, der har lyst til at yde en indsats for Videbæk og 

Videbæk Borgerforening, så tag fat i et bestyrelsesmedlem eller send os en mail, vi har 

bestemt brug for alt den hjælp, vi kan få. 

Opgaver, der kunne arbejdes med fremover, er, at der faktisk bor omkring 80 østeuropæer i 

Videbæk, her kunne der gøres en indsats for at få dem integreret i Videbæk. En anden opgave 

i den nærmeste fremtid er udarbejdelse af en Handleplan for Videbæk. Det vil ske i kommunalt 

regi i stil med det forløb, der er sket i Ringkøbing, forventer jeg. Det vil helt klart kræve en del 

ressourcer, selv om vi er meget bedre stillet end Ringkøbing var, da de startede.  

Husk - Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget.                            

Det var så min sidste beretning. Tak for ordet.  

Jan Holm Rasmussen 

http://www.videbaek-borgerforening.dk/
http://www.videbaek-borgerforening.dk/
http://www.videbæk.dk/

