Afrapportering for Byfora arbejdet i 2018 til
Erhvervs- og vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune
1. Navn på udviklingsråd
Videbæk Borgerforening
2. Status på arbejdet
Videbæk Borgerforening har igangsat en række arbejdsgrupper, herunder Videbæk
Udviklingsforum som en fast gruppe, der bl.a. skal styre og koordinere arbejdsgrupperne.
Videbæk Udviklingsforum skal årligt afrapportere om arbejdsgruppernes arbejde. Det vil
ske i forbindelse med Videbæk Borgerforenings generalforsamling i februar.
Der er givet tilsagn om finansiering til følgende projekterne under Byforapuljen:
1. Fællesmøde for arbejdsgrupperne
2. Fællesmøde for Foreningerne i Videbæk
3. Fælles hjemmeside, Videbæk.dk
4. Projekt ”Det smeltende isbjerg – skulptur Titanic” – kunst ved biblioteket
Mødet med arbejdsgrupperne blev afholdt efter en ændring i organiseringen, da Mathis
Rosenberg Sørensen havde færdiggjort sit projekt om bosætning og branding af
Videbæk. Samarbejdet med grupperne var gået lidt i stå og der var behov for en status på
deres arbejde.
Mødet med foreningerne skulle få foreningerne til at samarbejde mere omkring
fællesaktiviteter for byen og afdække muligheder og behov omkring dette.
Den fælles hjemmeside opstod som en ide sammen med Mathis for at sikre en mere
tydelig markering af livet og aktiviteten i Videbæk.
Arbejdsgruppen Kunst i Videbæk havde fået det meste af økonomien til det nye
kunstværk finansieret. Den sidste del blev bevilget fra Byforapuljen, fordi projektet er
med til at samle byen og budskabet med kunstværket skal minde os om, at vi alle
bidrager til forurening og global opvarmning. Det kædes sammen med livet omkring
biblioteket.
3. Økonomi
Hvad er der brugt penge til – beløb og projektnavn
Bevillinger under Byforapuljen:
1. Fællesmøde for arbejdsgrupperne
2. Fællesmøde for Foreningerne i Videbæk
3. Fælles hjemmeside, Videbæk.dk
4. Projekt ”Det smeltende isbjerg – skulptur Titanic”

1.500 kr.
4.000 kr.
10.000 kr.
30.000 kr.

De enkelte projekter har fået besked på, at regninger skal sendes direkte til RingkøbingSkjern Kommune, derfor kendes det aktuelle forbrug på projekterne ikke af os.
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Vi beder om at de ikke forbrugte midler overføres til 2019.

4. Kommende planer
Hvad har udviklingsrådet i støbeskeen (hvis der er noget at berette om her).
Arbejdsgrupperne har forskellige projekter, som der arbejdes med.
Vi forventer at arbejdet med Helhedsplanen sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune
kan medføre nogle udgifter, ligesom det forudses, at der opstår projekter, som skal
iværksættes på baggrund af dette arbejde.

5. Andre kommentarer
Arbejdsgrupperne og foreningerne i Videbæk ser nogle muligheder med den nye pulje, men
alle er forsigtige med at byde ind med projekter indtil vi ”finder vores ben” i dette nye tiltag.

Dato: 18.12.2018
Udarbejdet af:
Videbæk Udviklingsforum og Videbæk Borgerforening
Peter Vennevold
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