Vildbjerg Borgerforening - Generalforsamlingen 22.3.16.
Formandens beretning:
Der er et tidspunkt af året, hvor diverse foreningers vedtægter altid kommer op
fra mørket i skufferne - det er når generalforsamlingerne nærmer sig. Man skal
lige checke formalia for den forestående generalforsamling - og måske også
checke om man nu har arbejdet i retning af det formålsparagraffen foreskriver.
Det har vi selvfølgelig også gjort i Borgerforeningens bestyrelse. Det mener vi
selvfølgelig, at vi har...men det er jo op til jer at afgøre det, når I har hørt min
beretning.
For at være sikker på, at der ikke er en enkelt generalforsamlingsdeltager, der
ikke lige kan huske Borgerforeningens formålsparagraf - oplæser jeg den lige:

Foreningens formål er at samle alle beboere i Vildbjerg sogn og
varetage fælles interesser for disse og formidle kontakt til
offentlige myndigheder.
Nu ved alle hvad I skal måle os på - så kan vi for alvor komme igang med
beretningen, som jeg emnemæssigt har delt op - næsten - ligesom
formålsparagraffen:
1. Bestyrelsesarbejdet
2. Aktiviteter / status med henblik på, at samle beboerne i Vildbjerg
3. Aktiviteter / status med henblik på at varetage borgernes fælles
interesser
4. Aktiviteter / status i forhold til at formidle kontakt til offentlige
myndigheder
Vi starter med pkt. 1. Bestyrelsesarbejdet:
Vores køreplan for arbejdet i Borgerforeningen er baseret på en strategiplan vi
udarbejdede i 2014.
Med baggrund i en vurdering af ressourcer og foreningens og byens
udfordringer udpegede vi 4 indsatsområder som særligt vigtige at arbejde med
- det var:
1. Etablering af foreningssamarbejde
2. Synliggørelse af Vildbjerg og foreningen
3. Etablering af tilflytterservice
4. Medlemshvervning

Jeg vender tilbage til indsatsområderne senere, men jeg har nævnt dem
allerede nu idet de har haft en væsentlig betydning for bestyrelsens
aktivitetsniveau og arbejdsmængde samt antallet af bestyrelsesmøder.
Vi har i 2015 haft ca. 1 bestyrelsesmøde pr. måned - hvortil kommer div. andre
møder. Så der er blevet trukket godt på bestyrelsesmedlemmerne. I den
forbindelse vil jeg rette en stor tak til mine “medrødder” for et fantastisk
inspirerende og godt samarbejde.
Desværre er der et af bestyrelsesmedlemmerne, der ikke kan modtage takken i
aften - det er den tidligere formand, Poul Merrild, der desværre døde midt i
foreningsåret efter længere tids sygdom. Poul var aktiv i foreningen helt til det
sidste. Hans død er et stort tab - han har ydet en mangeårig kæmpe indsats
både for foreningen og for Vildbjerg. Vi vil mindes Poul med stor
taknemmelighed og respekt.
Et bestyrelsesmedlem udtrådte af bestyrelsen i foreningsåret. Det var Jannick
Husted, der var nødt til at skaffe tidsmæssige ressourcer bl.a. til et barn mere.
Helt forståeligt - en stor tak til Jannick for hans indsats - vi håber, at vi må
trække på ham igen senere.
På den “forretningsmæssige” side ændrede vi pengeinstitutforbindelse fra
Nordea til Ringkøbing Landbobank. Ændringen hænger selvfølgelig sammen
med at Borgerforeningen ønsker at være kunde i en bank, der har filial i
Vildbjerg.

2. Aktiviteter / status med henblik på at samle beboerne i Vildbjerg:
Som nævnt i indledningen var “Medlemshvervning” et af de 4 prioriterede
indsatsområder.
I den forbindelse har udsendt brev til alle husstande om hvad
Borgerforeningen vil og opfordret til medlemskab.
Vi har tillige haft en stand på Efterårsmessen, hvor vi bl.a. solgte
medlemskaber.
Alt ialt fik vi en pæn medlemstilgang i 2016 - vi har i dag ca. 300 medlemmer men mange flere burde være med. - i princippet burde alle husstande være
med - prisen er lav - og værdien høj, hvis man prioriterer Vildbjergs udvikling.

3. Aktiviteter / status med henblik på at varetage borgernes fælles
interesser:
Borgerforeningen ser det som sin væsentligste opgave, at arbejde for en
positiv udvikling af Vildbjerg.
Ansvaret for byens udvikling ligger i dag i langt større grad hos os selv end da
vi var hovedby i Trehøje kommune.
Derfor er det vigtigt, at vi sætter mål for byens udvikling - og ressourcer ind på
at nå disse mål. I den sammenhæng er samarbejde et “must”.
Borgerforeningen kan ikke alene - det har vi desværre ikke ressourcer til.
Derfor har vi sat “Etablering af et foreningssamarbejde” til at håndtere
Vildbjergs udfordringer” på som vort indsatsområde nr. 1.
Vi har derfor siden starten af 2015 arbejdet på at få etableret en bred platform,
med ressourcer til at definere målene for Vildbjergs udvikling og realisere
dem.
Vi har brugt en del energi på sagen, og er endnu ikke kommet i mål - og vi
tager en omgang mere efter denne generalforsamling.
Lykkes det ikke hurtigt, at få etableret et robust og levedygtigt samarbejde - er
det vor holdning, at gøre det selv.
I så fald bliver det desværre med et begrænset “program” grundet vore få
ressourcer - og hvor vi søger samarbejdspartnere og sponsorer fra gang til
gang.
Men vi satser stadigvæk på at det lykkes at få etableret det, vi som arbejdstitel
kalder “TeamVildbjerg”.
Som nævnt ligger Vildbjergs udvikling os meget på sinde. Vi ser gerne at
Vildbjerg vokser. Vi vil gerne have flere virksomheder, butikker, institutioner
og borgere til byen. I den sammenhæng er det meget vigtigt, at byen er synlig
for andre end dem der bor i byen.
Vi har derfor byens - og selvfølgelig også foreningens - synlighed på som et
indsatsområde.
Vi vil arbejde på, at vi får tilknyttet en journalist, der kan sikre at omverdenen
får kendskab til byen, faciliteterne, omgivelserne, handelslivet og
erhvervslivet. Vi skal via dagspressen og hjemmesiden have de gode historier
ud til dem der kunne tænkes, at flytte til Vildbjerg.
Byens synlighed skal også sikres via vores hjemmeside, vildbjerg.dk.
Vi fornyede hjemmesiden i 2014 - og har fokus på at udvikle den, så
besøgstallet øges.

Vort ønske om at synliggøre Borgerforeningen yderligere, har vi søgt at
realisere via pressekontakt, messedeltagelse og hjemmeside-omtale. Min
fornemmelse er, at vi er blevet mere synlige - men også at der stadigvæk er
muligheder, der kan udnyttes.
Vort sidste indsatsområde iflg. strategiplanen er “Etablering af en tilflytterservice”.
Hensigten med denne service er at sikre, at tilflyttere får de informationer, der
skal til for at sikre bedst mulige “integeration”.
Vi planlægger efter, at servicen etableres i år.
Udover at vi har haft fokus på vore 4 indsatsområder, har vi vi været involveret
i - eller støttet - følgende aktiviteter:
Hal2-arrangementer
Etablering af ny julebelysning
Efterårsmessen
Etablering af “flagalle”
Indretning af “Tandlægegrunden”
I denne forbindelse vil jeg gerne nævne at vi har et særdeles godt samarbejde
med Handelsforeningen og Aktive60-ere. Tak for det.

4. Aktiviteter / status i forhold til at formidle kontakt til offentlige
myndigheder.
Borgerforeningens søger indflydelse. Derfor søger vi konstant at være tætte på
bl.a. det politiske og administrative system i kommunen. Vi formidler sjældent
kontakt til offentlige myndigheder - vi søger i stedet at være i en løbende - og
proaktiv - dialog med politikere - ikke mindst lokale politikere - og
administration.
Dialogen med kommunen giver resultater.
Vi må med tilfredshed konstatere, at politikerne og administrationen har lyttet
på på vor - og andres - kritik og gode råd med hensyn til udstykningen

“Åbjergparken”. Efter 4 år uden salg af en eneste grund, har man nu
påbegyndt udstykningen fra den rigtige ende - så nu skal der nok komme
byggerier i gang i området - og det vil være med til at give Vildbjerg vækst.
I forbindelse med en række andre aktiviteter har vi været samarbejdet med
kommunens politikere og administration. Jeg kan bl.a. nævne:
Processen omkring udarbejdelse af centerbyplanen for Vildbjerg
Centerbykontaktudvalget - hvor vi er i dialog med kommunens andre
centerbyer
Butiksplaceringer
Dialog med Byplanudvalget omkring Vildbjergs udvikling
Lilleskov - bortfald af kommunens vedligehold
Endelig var kommunen en del af vor stand på “Efterårsmessen”.
Dialogen er højt prioiteret - den vil vil fortsætte. Tak til de lokale politikere, der
har været involveret i vore aktiviteter.
Nu har I hørt lidt om hvad vi i Borgerforeningens bestyrelse har tumlet i det
forgangne år - og det kommer næppe bag på mange, når jeg afslører at den
vigtigste opgave for Borgerforeningen i det og de kommende år, bliver at stå
forrest i en proces, der har til formål, at klarlægge hvad vi vil med Vildbjerg og hvordan vi når de mål der bliver sat i den forbindelse.
Der bliver nok at se til.
Tak for nu.

