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Generalforsamling 21.03.2022 
 

Formandens beretning for foreningens arbejde i 2021 

 

 

 

Indledning 

I de to foregående år har jeg indledt med at sige, at det var unormale 

generalforsamlinger. De blev afviklet i august og juni måned og der var ikke mange, 

der turde møde op. Alt sammen på grund af Corona. Vi er ikke sluppet af med Corona, 

men nu er det besluttet, at det bare en almindelig influenza. Beretningen i år vil dog 

stadig bære præg af Corona, for den har påvirket vores arbejde eller mangel på 

samme i 2021. 

 

Generelt skal vi se fremad, men lige nu skal vi se tilbage på det Videbæk 

Borgerforening har lavet i 2021. 

 

Videbæk Borgerforenings traditionelle arrangementer 

Vores generalforsamling skal holdes inden udgangen af marts ifølge vedtægterne. På 

det tidspunkt i 2021 var der loft over forsamlinger og andre restriktioner. Først i juni 

lykkedes det os at afholde generalforsamling, men det var tydeligt, at der var Corona i 

luften, så der var kun 15 deltagere inkl. bestyrelsen. 

 

Når vi f.eks. skal holde grundlovsmøde, skal vi være ude i god tid for at lave aftaler. 

Det turde vi ikke satse på med de skiftende restriktioner i begyndelsen af 2021, derfor 

aflyste vi det traditionelle Grundlovsmøde. Med de aktuelle restriktioner den 5. juni fik 

vi lavet et anderledes arrangement. Der var ikke fokus på grundloven og dog – vi 

fejrede, at vi kunne mødes. Der blev afviklet en familie-skattejagt i Videbæk Anlæg 

med skattekort og slikposer til børnene. Mange familier med børn og barnevogne fik 

en god formiddag i Videbæk Anlæg. I beretningen skal vi også se lidt fremad, så jeg 

kan afsløre, at vi har besluttet at skifte det traditionelle grundlovsmøde ud med et 

familiearrangement i stedt for. Den endelige form, tidspunkt og sted arbejder vi med. 

 

Affaldsindsamling, som vi har gennemført nogle år, blev ikke til noget i 2021, men i år 

tager vi fat igen, så sæt kryds i kalenderen den 3. april. 

 

Vi sprang også i 2021 over den traditionelle vinsmagning. Vi må se hvad er sker 

fremover. 

 

Heldigvis kunne vi samles, så vi kunne vække julemanden og få tændt juletræet. Det 

skete som tidligere i samarbejde med Videbæk Handel og Erhverv. Så i 2021 blev det 

også jul i Videbæk. 

 

Der er andre udfordringer end Corona. Vi har tidligere budt tilflytterne til Videbæk 

velkommen med et besøg og lidt information om byen. Det satte GDPR-reglerne en 

stopper for. Nu er reglerne ændret lidt, så vi arbejder på at få gang i dette arbejde 

igen. Vi mangler nogle personer til at hjælpe med at besøge tilflytterne og byde dem 

velkommen. Det kræver ikke, at man er indfødt eller andre særlige evner, så hvis du 

vil hjælpe med dette, så gå lige forbi Niels og giv han et navn og telefonnummer, så 

finder vi ud af dette. Vi tror, at det betyder noget, at man som tilflytter får lidt 

opmærksomhed fra byen. Vi vil så gerne have, at de bliver lidt længere. 
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Helhedsplan Videbæk  

Den 1. september 2021 lykkedes det at få afholdt et Parat til start møde for 

Helhedsplan Videbæk. Vi var meget spændte på, om der stadig var opbakning og 

interesse for sagen. Der var jo efter hånden gået et år, uden at vi kunne komme i 

gang.  

Vi kunne have sparet os disse bekymringer. Der mødte 200 borgere op i Videbæk 

Idræts- og Fritidscenter og halvdelen meldte sig til at deltage i forskellige 

arbejdsgrupper for at føre planerne ud i virkeligheden. Det var skønt at opleve – stor 

tak til Videbæk for interesse og opbakning til det arbejde vi og andre laver.  

Vi har inden generalforsamling hørt, hvad der arbejdes med. Foreningens regnskab 

viser en god økonomi med en god kassebeholdning. Det betyder, at vi har mulighed 

for at hjælpe de enkelte arbejdsgrupper, hvis man mangler et mindre beløb for at løse 

en eller anden opgave, så jeg vil blot sige god arbejdslyst. Vi glæder os til at se 

resultaterne fremover. 

 

Det der sker selv om Helhedsplan Videbæk er på pause 

Selv om vi ikke kunne arbejde med Helhedsplan Videbæk så fortsætter livet i byen og 

der opstår sager, som måske kunne have være en del af Helhedsplan Videbæk. 

Placeringen af en ny børnehave i Videbæk kom på dagsordenen. Placeringen i den nye 

udstykning ved Herborg Bakker gjorde det aktuelt at se på både forholdene omkring 

Lægehuset og de to erhvervsejendomme mellem Falkevej og Ørnevej langs 

Højsagervej.  

Vi er glade for at byrådet har afsat penge til en ny børnehave i Videbæk, men vi 

synes, at der kunne være mere fremtidsperspektiv i en placering enten ved 

lægehusets nuværende placering eller ved erhvervsgrundene langs Højsagervej. Vi 

forsøgte at fremføre vores argumenter, men Byrådet besluttede at placere den nye 

børnehave i boligområdet.  

I arbejdet med helhedsplanen har man ikke helt opgivet at se på en placering mellem 

Falkevej og Ørnevej.  

Det har været godt at se, at vi kan have en dialog uden at den grundlæggende 

beslutning bringes i fare. Vi skal have en ny børnehave. 

 

Mens der var gang i at nedrive den gamle maskinfabrik på Chr. Hansens Vej opstod 

der en ide om at bruge den ene hal til noget af det ungdomsarbejde, som var fremme 

omkring udarbejdelsen af Helhedsplan Videbæk.  

Videbæk Energiforsyning tilbød at lade huset blive stående for en fremtidig udlejning 

til ungdomsaktiviteter. Vi tog kontakt til Byrådet og fik et møde med en række 

politikere. De opfordrede os til at arbejde videre med ideen og den indgår nu i 

arbejdet med Helhedsplan Videbæk. 

 

Samarbejde med andre 

Når jeg nu taler om samarbejde med Byrådet og andre, så er det på sin plads også at 

nævne samarbejdet med vores nabobyer. De fem centerbyer Hvide Sande, 

Ringkøbing, Skjern, Tarm og Videbæk mødes kvartalsvis for at drøfte fælles opgaver 

og udveksle erfaring sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune. Jeg er sikker på, at 

det giver en bedre forståelse byerne i mellem for samarbejde og for byernes særlige 

kendetegn og værdier.  

Her følger vi også op på arbejdet med den pulje penge som de enkelte byer får fra 

kommunen. Fra denne Byforapulje har vi i 2021 bevilget penge til udstilling og 

bogudgivelse på Vestjyllands Kunstpavillon – Arne Haugen Sørensen Museum om Det 

grafiske værk, som beskriver Arne Haugen Sørensens arbejde med disse. Vi har også 

givet tilsagn om støtte til det nye klokkespil ved Videbæk kirke.  

Vi forventer, at der bliver brug for puljen i arbejdet med Helhedsplan Videbæk. 
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Videbæk Borgerforening er medlem af Kulturelt Samråd, som er nedsat at Ringkøbing-

Skjern Kommune for at skabe mulighed for spændende og alsidige kulturtilbud jævnt 

fordelt over hele kommunen. Et medlemskab, som er gratis, giver bl.a. mulighed for 

forskellige tilskud. Vi har fået Niels Hansen med i bestyrelsen. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune forsøger at få et godt samarbejde med alle de frivillige 

foreninger. Det kan være svært at have overblik og samarbejde med alle. Kommunen 

har derfor prøvet at omorganisere samarbejdet på frivilligområdet. Byfora har deltaget 

aktivt i dette arbejde.  

Nu har man nedsat en Frivilligforum, som skal styrke og udvikle det tværgående 

samarbejde indenfor frivillighedsområdet i kommunen. FrivilligVest er udpeget til at 

sikre driften i dette nye forum.  

FrivilligVest er også med til at styrke det frivillige arbejde i kommunen. Her har vi 

også fået direkte indflydelse, idet jeg er blevet valgt til bestyrelsen i FrivilligVest.  

Hvis vi vil noget med samarbejdet og frivilligheden i kommune er vi nødt til at deltage. 

 

Region Midt kontaktede os for at høre, om vi ville hjælpe med at være deres lokale 

kontakt omkring oprydningen på Højttalefabrikken. Det har vi sagt ja til og jeg har 

deltaget i et par møder. Det arbejde kører foreløbigt roligt og der er dialog med 

naboerne, for at være sikre på at forureningen bliver ryddet ordentlig op. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune udsendte et oplæg om opdatering af fodgængerfelter i 

kommunen. Vi gennemgik oplægget. Kommunen foreslog at nedlægge nogle 

overgange medens andre skal opgraderes med skilte og lys. Opgraderingerne og 

nedlæggelse af nogle få lyder rimeligt, men vi gjorde indsigelser overfor forslag om at 

nedlægge fodgængerfeltet på Bredgade lige vest for Gl. Kongevej samt 

fodgængerfeltet på Fasanvej lige syd for Svanevej. Nedlæggelsen af fodgængerfeltet 

på Kirkealle ved Gl. Kongevej synes vi er forståelig, dog kan vi ikke se hvor 

krydsningerne så vil ske. 

 

Vi har også rette henvendelse til kommunen vedrørende asfaltering af Birkmosevej. Vi 

synes ikke Ringkøbing-Skjern Kommune kan være bekendt at have et stykke grusvej 

indenfor bygrænsen, som adgangsvej til to nye udstykninger. 

 

Vi har løbende kontakt og dialog med forskellige afdelinger og personer ved 

Ringkøbing-Skjern Kommune. Det løser mange ting, uden at forholdene gøres til 

sager.  

Vi har f.eks. drøftet genslyngning af Videbæk Bæk og har fået en aftale om at broen 

fra Arboretet til bækken bliver forlænget, så den passer til den ny placering af 

bækken.  

Vi fik en aftale om at forlænge fortovet langs Søndergade i forbindelse med etablering 

af cykelstien til Nr. Vium.  

Vi har flere gange drøftet vedligeholdelse af grønne områder. Jeg har lovet at fortælle, 

at det ikke er glemsomhed eller manglende kræfter, når medarbejderne lader grene 

og træstammer ligge. Det er en del af arbejdet med at gøre naturen vildere. Så glæd 

jer over at insekterne får bedre forhold i skovbunden.  

Det er meget værd, at vi kan have en åben dialog og vi takker for det gode 

samarbejde. 

 

Vi har også samarbejde med jer medlemmer og borgere i byen. Vi har haft glæde af 

tidligere bestyrelsesmedlem og formand Anita Lind, som har hjulpet i juletræsudvalget 

til den årlige julefest 5. juledag. Hun har nu valgt at stoppe og vi siger mange tak for 

hendes arbejde. Mikkel Fogh fra bestyrelsen har lovet at efterfølge Anita. Tak for det. 

Grethe Holm har i flere år sørget for, at der altid er hundeposer i stativerne rundt 

omkring i byen. Hun ønskede afløsning. Vi siger også tak til Grethe. Vi lavede et 

opslag få Facebook og meget hurtigt havde en flok meldt sig til dette arbejde. Vi fik en 
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aftale med Tatiana Rusu om at overtage Grethes arbejde. Vi siger tak til Tatiana og 

alle øvrige, som meldte sig klar til at hjælpe. 

 

Hvorfor en borgerforening 

Jeg håber med denne fortælling om vores arbejde, at I kan forstå, at der er en række 

opgaver, der skal skubbes lidt, for at der sker noget. Bestyrelsen synes, at vi gavner 

byen ved at tage fat om en række opgaver. Vi får mange tilkendegivelser fra byens 

borgere om, at vi laver et godt stykke arbejde. Det giver os styrke til at udføre 

arbejdet, men vi mangler lige det sidste – vi vil så gerne have flere medlemmer. Det 

giver mere vægt til vores arbejde. Så jeg har en opfordring til alle jer her i salen. Gå 

hjem og overbevis en, to eller tre naboer om at de også skal være medlem af Videbæk 

Borgerforening. Kik lige om I selv er medlem og om I har betalt årets kontingent. 

 

Fremtiden 

Meget mere af det samme. Vi vil gerne gøre mere for at holde hele byen informeret 

om alt det der sker. Vi forsøger på Facebook at skrive lidt om det aktuelle og så har vi 

en hjemmeside, som samler fakta og generelle ting. Den vil samle op på, så der bliver 

ryddet op og de nyeste data bliver lagt ind. 

Vi vil hjælpe og pleje vore arbejdsgrupper og byde nye borgere velkommen. 

 

Afslutning  

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og deltagerne i arbejdsgrupperne for 

Helhedsplan Videbæk for det store arbejde de udfører. Jeg vil også takke Videbæk 

Handel og erhverv, 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 – hjælp os med at blive flere. Husk også at melde 

dig hos Niels, hvis du vil hjælpe som tilflytterambassadør. 

 

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til debat. 

 

Udgave 21.03.2022 


