Generalforsamling – Borgermøde
mandag den 26. februar 2018
Forslag til opgaver fra deltagere:
1.

Overfladevand til badesø

2.

Westergårdsvej 6 skal rages ned omgående – gør noget ved det

3.

Fælles kommunikation på sociale medier, f.eks. FB, fra de forskellige foreninger
(sports, fritids, handel, etc.)

4.

Belysning på gangstien (skinnerne) mellem Videbæk og Herborg.

5.

Bedre skiltning i Videbæk ved omfartsvej.

6.

En fælles webside – 6920.nu, videbæk.dk, borgerforening.dk – en kombination

7.

Belysning af stierne i Herborg Bakker

8.

Lounge område i VIFC for 3-5 kl. som kan bruges mellem skoletid og idræt

9.

Lastbilparkering ved Herborg Bakker flyttes ud af byen og væk fra natur og bløde
trafikanter

10. Offentlig transport forbedres/laves i nord-syd retning.
11. Kampagne for at man er bevidst om at handle i byen + tiltrække andre udefra.
12. Cafe, bibliotek, mødested, biograf i midtbyen.
13. Rotteplage i byen!! ”flere steder” – Konkret skred i rør mellem Bredgades Kiosk og
Sporten. Niels Ove Henriksen.
14. Infotavle på Stjernetorvet.
15. Wifi på Stjernetorvet
16. Cykelsti til Sønderupvej.
17. Cykelsti til Vorgod
18. Højbo Bakke – reklame om Videbæk – Hvad sker der?
19. Etablering af kunststofbane => måske opgave under VIF
20. Fortove – forbedring Svanevej
21. Gennemgang af samtlige fortove i Videbæk. Ikke rare at køre på med kørestol.
22. Cykelsti til Sønderup. Få lavet cykelstierne nu, især hvor der laves veje ind på
markerne til biogasanlægget og ved gashuset ind til Arinco.
23. Hjertesti. Sti der er tilgængelig for personer med hjerteproblemer +
motionsudstyr
24. Bedre fortove
25. Tæt samarbejde med store arbejdspladser (2 x Arla)
26. Genbrugsplads åben søndag
27. Siddeplads/bænke ved ”den gamle bane” – husk skraldespand
28. Grupper der hjælper lokale butikker/foreninger med at komme i gang på sociale
medier (Facebook, Instagram)
29. Koncerter evt. i kirken
30. Kampagne: ”meld dig og en ven ind i Videbæk Borgerforening” rettet mod unge
mennesker. Evt. konkurrence for dem der får flest nye medlemmer med.
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31. Vedr. medlemstal: girokort til alle husstande, samarbejde med ejendomsmæglere.
32. Skøjtebane evt. ved gamle posthus
33. Pris for kaffe 50 kr.
34. Genbrugsplads åben søndag, evt. 10-15. evt. lukkes en hverdag/ mandag.
35. Spændende emne først til generalforsamling (lig Arne stampe og Brian Videbæk)
36. Større plads til cykler ved Vestjyllands Kunstpavillon
37. Overdækket ”skur” i Herborg Bakker
38. Flere bænke i bl.a. Herborg Bakker og i midtby.
39. Deltagelse i harmonisering af stier? Videbæks stier skal ”harmoniseres så det
passer til Videbæk modellen.
40. Opråb vedr. skæv lysregulering i krydset!
41. Genbrugsplads åben om søndagen
42. Flere etageboliger i bymidten.
43. Shelters Herborg Bakker + ved hundeskoven
44. Bedre lys på stier i byen
45. 2+1 vej Ringkøbing - Herning
46. Cykelsti mellem Videbæk og Vorgod-Barde
47. Vinterbadning i Videbæk Anlæg + sauna
48. Bobslædebane i Herborg Bakker
49. Lys på stien fra Gl Kongevejens Børnehave til Vestervang (sti ved fodboldbane)
50. Renovering af de nuværende cykelstier.
51. Ved evt. salg af Finderup Plantage skal pengene bruges til skovrejsning tæt ved
Videbæk.
52. p-pladsen ved Herborg Bakker bruges til kunst og muligheden for at efterlade
lastbiler, campingvogne og trailere fjernes fra området.
53. Fjerne Westergårdsvej 6a-6b, Højbo bygninger og Bredgade 53
54. Stibelysning – skulle være OK ifølge plan fra Videbæk Forsyning
55. Toiletbygning til udenlandske lastvogne – Malervej – ved Arinco lager
56. Udviklingsfond afventer behov
57. Område til løbehjul, skaterpark, parkour.
58. Bruge højen ved Højbo- plads til kunst/markedsføring af Videbæk
59. Hotspot – gratis wifi på Stjernetorvet.
60. Infoskærme på Stjernetorvet
61. Grøn bande til vedligehold af områder og opsamling af affald
62. Fotogruppe der viser uacceptable områder – veje, fortove, stier og cykelstier –
kan bruges i forbindelse med udarbejdelse af den kommende handleplan for
Videbæk.
63. Bruge V’et på samme måde som fisken på Fur. Hvert år opsættes nogle
kunstneriske fisk specielle steder på Fur. Giver meget omtale.
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