Opgaver og deltagere i arbejdsgrupper
nedsat af Videbæk Borgerforening

Videbæk Borgerforening:
Borgerforeningen arbejder for borgere og erhvervsdrivende i Videbæk by og opland. Borgerforeningen er
borgernes talerør ud af byen f.eks. til Ringkøbing-Skjern Kommune, og er med i vigtige beslutninger
angående vores by. Gennem Videbæk Udviklingsforum samler Videbæk Borgerforening trådene for alle de
tiltag, der arbejdes med i en række udvalg.
Medlemmer:
Birgit Højris, Marianne Larsen, Peter Vennevold, Peter Jørgensen, Ole Hansen, John Ulrich, Jan Holm
Rasmussen

Udviklingsforum:
Udviklingsforum varetager de overordnede administrative, planlægningsmæssige og strategiske funktioner.
Arbejdet med konkrete opgaver varetages af ”projektgrupper”, der nedsættes og sammensættes af
Udviklingsforum til løsning af specifikke opgaver, og som opløses, når opgaven er løst.
Medlemmer:
Birthe Degnboel, Jørgen Ladekjær, Kai Lysgaard, Jette Clausen, Leif Lysgaard, Erling Damgaard, Sven Erik
Steffensen, Jan Holm Rasmussen

Styregruppen:
Styregruppen er bindeled mellem borgergrupperne og RKSK. Styregruppen består af tre repræsentanter fra
borgergrupperne i Videbæk, to repræsentanter fra RKSK og en deltids- og korttidsansat
projektmedarbejder i RKSK.
Medlemmer:
Margrete Sørensen, Ann Bjerrehøj, Jette Clausen. Jørgen Ladekjær, Jan Holm Rasmussen

Kommunikationsgruppe:
Gruppen arbejder med brugen af alle medieplatforme, som kan have relevans for formidling af de gode
historier. Det gælder både trykte og elektroniske.
Der arbejdes på at aktivere et netværk at interesserede personer fra foreninger, organisationer og
institutioner, som kan være leverandører af gode historier og begivenheder til videre formidling.
Medlemmer:
Jette Clausen, Anja Bernard, Jens Kristian Lynderup

Helhedsplan:
Videbæk by skal gøres til en endnu mere attraktiv by at bo i for byens borgere, og det samme skal være
gældende for tilflyttere. En helhedsplan for den fortsatte udvikling af byen, kan sikre at vi alle arbejder i
samme retning, og at vi sender samme budskaber når vi kommunikerer med hinanden og verden omkring
os. Helhedsplanen skal udvikles sammen med RKSK kommune, på den måde sikrer vi at løsningen er bedst
forankret hos både by og kommune.
Tovholder er Sven Erik Steffensen
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Bosætningsgruppe:
Arbejdet i gruppen tager udspring i et pilotprojekt sammen med RKSK kommune. Opgaven består i at sætte
Videbæk by på landkortet og øge bosætningen i byen. Erfaringer fra pilotprojektet skal bruges i det videre
bosætningsarbejde i andre områder af RKSK.
Medlemmer:
Jette Clausen, Anja Bernard, Birthe Degnboel, Jørgen Ladekjær, Sven Erik Steffensen, Torben Tobiasen,
Henrik Juhl, Jens Kristian Lynderup, Brian Videbæk, Erling Damgaard, Jan Bækdal, Jan Holm Rasmussen

Byggegrunde:
Gruppens opgave har været at sikre, at der er et bredt udvalg af byggegrunde i
Videbæk By. Har også arbejdet med opgaven at få Skolegrunden ændret til mindre parceller og
byggemodnet, har her nu kun den sidste storparcel at få bragt i spil.
Medlemmer:
Claus Henriksen, Ole Horsholt, Peter Vennevold, Erling Damgaard, Leif Lysgaard

Herborg Bakker:
Gruppen arbejder med at etablere et MTB spor i og omkring Herborg Bakker. Et spor som forventes at blive
ca. 4 km langt.
Der arbejdes også på at lave en skov lege- og sanseplads i og omkring Herborg Bakker, både til gavn for
byens borgere og for Spejdere/FDFer.
Medlemmer:
Brian Videbæk, Jan Bækdal, Lisbeth Vendelbo, Jette Hebsgård, Torben Tobiasen

Sti gruppe:
Gruppen arbejder med at udbygge byens stisystem, så der er sammenhæng stierne imellem. Stierne skal
synliggøres med skilte, henvisninger, fysiske og elektroniske kort.
Medlemmer:
Jakob Slot og Michael Haunstrup, Peter Vennevold

Torve gruppe:
Torvet indtager en central plads i byen, og det er gruppens opgave at omdanne torvet, så det bliver mere
tiltalende og brugsorienteret. Der tænkes blandt andet på grønne områder, ny belysning og nye
aktivitetsområder.
Medlemmer:
Søren Danielsen, Ole Mikkelsen, Ulrik Sletten, Bent Graakjær, Ole Horsholt, Leif Lysgaard, Tove Lauridsen

Padel bane
Gruppens mål er at etablere en Padel bane ved de nuværende tennis baner i byen
Medlemmer:
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Anders Fomsgaard, Bjarne Mikkelsen, Sven Erik Steffensen – koordineres med Videbæk Lawn-Tennis Klub
og Videbæk Idræts- og Fritidscenter

Kunst i Videbæk
Arbejdsgruppens primære opgaver vil være at fremme erhvervelsen og eller udlån af kunst til opstilling i
Videbæk. Med Kunstpavillonen har Videbæk måske en uudnyttet mulighed for at fremme tiltrækningen af
kunst. Kunst søger ofte ” kunst ”, og effekten heraf må også kunne få en afsmitning vedr. bosætningen.
Målsætningen for gruppens arbejde kunne være, at den nuværende kunstguide skal udbygges med seks
nye afsløringer indenfor de næste ti år.
Kunsten vil skulle fremskaffes via ansøgning om fondsmidler eller ved udlån af kunst fra depoter via fondsog offentlige samlinger.
Medlemmer:
Lisbeth Vendelbo, Kai Lysgaard, Jens Laurids Lauridsen og Jette Hebsgaard – koordineres med Vestjyllands
Kunstpavillon

By forskønnelse
Arbejdsgruppen hovedopgave vil være at udpege og fremkomme med konkrete forslag til byens
forskønnelse, og som kunne være alt fra bøgepur, allé træer til blomster med mere.
Gruppens første opgave vil være at få udarbejdet forslag til en helhedsplan vedr. byens forskønnelse, og
gerne en plan med en ”rød tråd”.
Endvidere bør gruppen afsøge mulighederne for indretning af ”sladrepladser” med bænke miljøer i det
åbne byrum.
Gruppen bør endvidere have til opgave at indrapportere skader og nedbrud på veje, stier og fortove til
kommunen.
Frivillig arbejde i forbindelse med plantning vil måske kunne komme på tale for gruppens medlemmer ??
Midlerne til de enkelte dele vil skulle fremskaffes via kommunale tilskudsordninger.
Medlemmer:
Kai Lysgaard, Tove Lauridsen og Peter Vennevold

