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Generalforsamling 16.06.2021 
 

Formandens beretning for foreningens arbejde i 2020 

 

 

 

Indledning 

Det er lige før, det kan blive en tradition at afholde en utraditionel generalforsamling. 

Sidste år stod jeg den 31. august og sagde, at det var en speciel generalforsamling. 

Igen i år har vi ikke kunnet holde en generalforsamling inden udgangen af marts, som 

vedtægterne foreskriver. Men set i forhold til foreningens alder, så betyder to år nok 

alligevel ikke en tradition. Den 20. marts var det 110 år siden foreningen blev stiftet, 

så det er en gammel, men absolut ikke skrøbelig forening vi arbejder med. 

 

Trods nedlukning har der været en række aktiviteter i 2020, som jeg i de næste par 

timer vil fortælle om…. 

 

Aflyste og ændrede arrangementer 

Vi startede med at planlægge en generalforsamling med indlæg om Helhedsplan 

Videbæk, men det gik som bekendt helt anderledes. Vi fik først afholdt vores 

generalforsamling den sidste dag i august. Vi var 14 deltagere inkl. bestyrelsen. Vi fik 

Martina flyttet over i bestyrelsen og Mikkel blev valgt som suppleant. Men det har 

været svært at sætte et nyt medlem ind i vores arbejde. Martina lavede en ekstra 

indsats for at få årsberetningen lagt på Facebook i mindre bidder. Håber at flere på 

den måde har fulgt med i vores arbejde. 

 

Videbæk Borgerforening søgte i 2019 om at være vært for Mini Folkemødet Naturens 

Rige-Danmark Dejligst, som blev omdøbt til Pral. Vi skulle have arrangementet i 2021. 

Det blev udsat til 2022. Efter to aflysninger i Tarm p.gr.a. corona har man valgt at 

stoppe dette arrangement og nedlægge foreningen. Kassen blev næsten brugt til at 

dække omkostninger ved aflyste arrangementer. Et lille overskud på 9000 kr. fik 

spejderne. 

 

Vi var i gang med at planlægge grundlovsdag, men det gik anderledes end vi ønskede. 

Vi måtte aflyse p.gr.a. coronarestriktioner. 

 

Vi måtte også aflyse vinsmagningen i 2020 

 

Juletræstændingen blev afviklet på en ny måde. I samarbejde med Videbæk Handel 

og Erhverv blev træet tændt, men uden fakkeloptog gennem byen. Folk kørte optog i 

deres biler og vores opgave var at uddele godteposer til de små passagerer. Det var 

en spændende ny måde med mange kreative udsmykninger af bilerne. 

 

Helhedsplan Videbæk  

Behandlingen af Helhedsplan Videbæk blev noget anderledes end planlagt. Vi nåede at 

holde åben butik med mange besøgende. Det var et rigtigt godt indslag for 

udarbejdelsen af planen. Da vi skulle til at holde møder for at beslutte hvilke emner, 

der skulle med i planen, var kommunens medarbejdere sendt hjem og vi måtte ikke 

holde fysiske møder. Heldigvis fungerede telefonerne og vi fik lært at holde virtuelle 

møder. Der var flere små møder, men ved et enkelt møde med Nøgleaktørerne var der 

67 deltagere.  Det lykkedes således at få lavet en plan og den blev vedtaget af 

Byrådet den 15. september 2020. Der var store planer for at holde et ”Parat til start 
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møde” den 29. september, men det satte coronarestriktionerne en stopper for. Det var 

ikke muligt at holde et fysisk møde. Derfor er det udsat. Vi har for få dage siden aftalt 

at afholde ”parat til start møde” i slutningen af august, så vi kan få gang i nogle 

arbejdsgrupper. Vi har med planen fået et godt grundlag for at sætte forskellige 

initiativer i gang på forskellige tidspunkter og så alligel være sikre på, at de alle får os 

i den retning, vi har aftalt. 

 

Opgaver og samarbejder  

Vi havde i 2019 haft besøg af en del råger. Efter noget arbejde med dette emne blev 

der indkaldt til et orienteringsmøde den 3. marts 2020. På dette møde blev der lavet 

grupper, som skulle larme i byen – altså på en fredelig måde… 

Det havde en god effekt. Jægerne i byen var også aktive både med at skyde gamle 

fugle før redebygning og unger, hvor der var bygget reder. Det lykkedes stort set at 

holde rågerne ude af anlægget. De har dog fundet andre steder at være. Vi mærkede 

ikke rågerne nært så meget i 2020 som året før. 

 

Vi havde kontakt til Hansen & Larsen om noget opgravet jord med diverse affald ved 

den nye udstykning ved Herborg Bakker. Efter flere henvendelser og noget drilleri 

med vejret er affaldet nu væk. Dialog virker. 

 

Vi havde kontakt til kommunen og en række kontorer i Vejdirektoratet for at få tændt 

lyset under vores V i rundkørslen øst for byen. Det lykkedes at få lys i lamperne. 

Dialog virker. 

 

Vi har været kontaktet af kommune for at finde et godt sted at placere kunstværket 

”The Same for Everyone”. Det har der været en del dialog omkring og vi har fornyelig 

haft et møde med vores kunstgruppe og kommunen. Jeg tror der sker noget nu.  

 

Gennem vores arbejde i Byfora, hvor de 5 centerbyer drøfter en rækker fælles forhold 

med kommunen har vi arbejdet med at få ens retningslinjer for kommunens 

legepladser. Der var lidt tvivl om hvilke pladser, der var kommunale og hvilke der var 

private. Der har vi nu styr på. De kommunale kan alle ses på kommunens 

hjemmeside. Vi har også fået lavet en model for tilsyn med legepladserne og vi har 

tegnet en forsikring for vores legeplads på Torvet. Legepladserne kan nu benyttes 

også uden mundbind og coronapas. 

 

Vi har sammen med Byfora og Videbæk Handel og Erhverv været i dialog med 

kommune om tillæg til Kommuneplan vedrørende specielt placeringen af detailhandel i 

byerne. Det har været vigtigt for os at bevare handelslivet i bymidten, ligesom det 

også fremgår af Helhedsplan Videbæk. 

 

Videbæk Borgerforening var med ved opstarten af Vestjyllands Kunstpavillon og vi er 

stadig med på den måde, at vi skal udpege to medlemmer til bestyrelsen for Fonden 

for Vestjyllands Kunstpavillon. Tidligere var Jan Holm Rasmussen og Lotte Bliddal 

udpeget af Videbæk Borgerforening, men da Jan trak sig fra bestyrelsen, blev jeg 

udpeget i stedet for ham. Så nu er Lotte og jeg udpeget for 4 år. 

 

Vi forsøgte at få kommunen til at renovere den gamle bygning på rutebilstationen, 

men det blev i stedet til en ny toiletbygning. 

 

Vi har haft en dialog med kommune om etablering af en cafe/værested i Videbæk. 

Bestyrelsen mente ikke, at det var en opgave, vi kunne påtage os og henviste til Røde 

Kors og Westergårds Hus/Møltrup. Vi ved, at der er blevet arbejdet videre med ideen. 

 

Vi blev kontaktet af regionen for at høre, om vi ville være med som lokale deltagere i 

arbejdet med at fortælle om forureningen på den gamle højttalerfabrik. Der er bevilget 
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10-14 mio. kr. til at foretage oprydning omkring virksomheden. Regionen har selv 

udsendt informationsmateriale om arbejdet og der har været informationsmøde i går. 

Det er en stor sag, som kommer til at tage lang tid, men så skulle vores grundvand 

også være reddet og beboerne i området være fri for bekymringer. 

 

Der er ikke blevet igangsat nye projekter og der er derfor heller ikke blevet brugt 

penge fra byens Byforapulje i år. Men pengene er overført, så de er klar til at blive 

brugt, når vi skal i gang med nye projekter i henhold til Helhedsplan Videbæk. 

 

Praktisk arbejde 

Træer og ukrudt groede helt uhæmmet af corana i Arboretet, så John har haft travlt 

med at passe dette område. Vi har haft planer om at starte et hold op i byen, som kan 

hjælpe med rengøring i Arboretet og ved andre steder hvor vi har lavet noget, som vi 

selv skal vedligeholde og der kunne dukke andre ting op. Coronaforholden har gjort at 

der ikke har været mulighed for at samle de folk, som allerede har sagt ja til denne 

opgave, men nu lysner det og hvis der er nogen, der har lyst til at være med på sådan 

et arbejdshold, skal de henvende sig til bestyrelsen. 

 

Det fremtidige arbejde 

Nu forventer vi som sagt, at der snart kommer gang i nogle arbejdsgrupper affødt af 

Helhedsplan Videbæk. Jeg håber, at rigtig mange vil deltage i ”Parat til start møde” i 

august og at mange vil melde sig til de arbejdsgrupper, der vil blive lavet. Vi skal 

gerne have flyttet planerne fra papiret ud i virkeligheden. Vi skal vise, at vi ”sammen i 

fællesskab” kan bevare Videbæk som en god by at bo og leve i. 

 

Tak for samarbejde 

Selv om vi har være ramt af nedlukning, har der som det fremgår af denne beretning 

alligevel været en del at lave for bestyrelsen. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for godt 

samarbejde og for den kreativitet, der et udvist og det store arbejde hver især har 

ydet for foreningen. Jeg vil også takke kommunen og specielt planfolkene omkring 

Helhedsplan Videbæk for et godt samarbejde. Medlemmerne i byforasamarbejdet 

fortjener også en tak for godt samarbejde. Det gør os stærke i kommunen, at vi 

samarbejder og fordeler opgaver og goder i stedet for at kæmpe om disse. Til sidst 

men sandelig ikke mindst tak til vores medlemmer for at være det. Hvis I ikke viser os 

tillid og opbakning ved at være medlemmer, så vil dette arbejde ikke give mening. 

 

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen til debat. 

 

 

16.06.2021 

Peter Vennevold  

 


