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Historie
Fra ældre tid var Danmark inddelt isogne (søgning til samme kirke). På et tidspunkt
blev sognene til kommuner, der blev sammenlagt til storkommuner. Endvidere er landet
opdelt iamter. Grønb.lerg er beliggende idet tidligere Nr. Omme sogn.
Efter en del store udgravninger der tog sin begyndelse i 1920'rne bevises det for os,
at der har boet mennesker i Nr. Omme sogn i700O år.
Nr. Omme sogn er det sogn iDanmark, der har haft flest arkæologiske udgravninger.
Der er fundet jernalderbop la dser på en 60 tdr. land stor udgravning, og det er vist nok
den største udgravning iNorden fra den tid.
Der er ligeledes fundet spor af en boplads fra Vikingetiden fra årene 80O - 1 1 00. I den
periode har der hele tiden været 30 huse, og der er i alt fundet spor efter 130 huse.
Den største af hallerne, der blev fundet, var 43,5 m. Der var også en hestestald med
plads til 36 heste og en kostal til 76 store kreaturer.
Danmarks og måske nordens ældste vandmølle er blandt andet fundet iforbindelse
med disse udgravninger.
Nr. Omme Kirke er antagelig bygget i første halvdel af 1 100 tallet, hvilket byggestilen

og materialerne tyder på. Det første man kan læse om Nr. Omme kirke. er
pergamenthåndskrift fra omkring 1330 fra "Ribe Oldemoder".

iet

Parcellerne iNr. Omme sogn er udstykket fra Brejninggård ved Spjald ca 7 km syd for
Grønbjerg. Ud fra denne udstykning er der så foregået en yderligere udstykning.
Grønblerg by er opstået omkring en mølle, der var medvirkende til at byen voksede op.
der hvor den ligger nu.
Der var naturligvis handel og småforretninger uden for selve Grønbjerg.
Vi mener, at Grønbjerg by tog sin begyndelse i 1896 og har altså 100 års jubilæum i

1996.

Navnet Grønbjerg fik byen først i1911, da stationen skulle have et navn.
Sandsynligvis opkaldt efter en bakke der hedder Grønbjerg, og som også har givet
navn til en gård.
Fra 1907- 191 1 kaldte man byen Nr. Omme mejeriby.
Fra 1896 til 191 1 var der ca. 25 huse.
Siden 1945 er der bygget over 1OO parcelhuse
I 1995 er der i "sognet" ca. 280 husstande
Ca. indbyggertal iNr. Omme sogn. Tallene stammer fra folkeregisteret i Videbæk
kommune. Det er ikke helt klarlagt præcist hvilket område der er optalt.
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Fra 1 899 - 1 971 Andelsmejeri
Fra 191 'l - 1961 var der privat jernbane fra Ringkiøbing over bl.a. Grønbierg til Holstebro'
Fra 1888 - 191 1 dagvogn til Holstebro. Samtidig var der vendeplads for dagvognen fra Tim
(ca. 17 km vest for Grønbjerg)

Fra
Fra
Fra
Fra

1907 Vandværk
19O9 Hotel og Kro
1918 Grønbjerg Brugsforening.
1918 Filial af Ringkjøbing Landbobank

Fra omkring

1

95O -

1

960 har der i Grønbierg været:

1 Bageri med udsalg
2 Cykelhandlere
2 M an uf a kturh a nd Iere
2 Købmænd og 1 brugsforening

Alderdomshjem
Læge
2 Skoler
Posthus (flyttet

til

Købmanden

l

l

Bankf ilial

1El-forretning
2 Slagterforretninger

Bibliotek
Politistation

Bladudsalg
2 Frisører herre/dame
2 Smede

Elektricitetsværk
Præst

Telefoncentral

i 1989 og videre til

DerudOver var der en vognmandsforretning,
andelsmejeri, teglværk, Kro samt landbrug '

3

Brugsen

i 1993)

tømrer, murerf orretning, maler. gartneri,

I 1 995 er der:
1 Brugsforening med postekspedition
Filial af Ringkjøbing Landbobank A/S

4 heltid og løs hjælp daglig 8-1 730 og søndag 8-930
2 halvtid åben 3 formidd age og 2 eftermiddage

l

Ele

1

2

Ftis

ktriker
e(

1 Kro
1 Smed

2 M ure rf o rretning er
3 Tø m re rf o rretn inge r
Grønbjerg Møbelindustri A/S
Anneberg Vog n m and sforretning A/S
Stålindustri med stålspær

2"
2
1

2'
ca. 1O
31 og 13 deltid.
med filial iPolen og Rusland ca. 52 ansatte
3-4

75 landbrug hvoraf ca. 2O drives som fuldtid med ca. 30 ansatte.
1 skole med bibliotek (9 - 1O fuldtidsansatte), præst, vandværk, læge, børnehus (6 ansatte),
hjem for 1 1 fysisk-psykisk handikappede mennesker (17 - 18 Iuldtidsansatte).

Nr. Omme sogn har altid være kendetegnet for stor foretagsomhed.
Allerede i 1902 anlagde man en aktieplantage Kiddal, Klink, Nørhede Plantager. Der kunne
købes aktier i plantagen for 25 kr. pr. aktie. Aktiebeløbet skulle indbetales med 2Yz kr. pr. år

i

1O år.

I 19O7 byggede man Forsamlingshuset som aktieselskab, indskud 25 kr.
I 192O samlede man midler ind i Grønbjerg for at skaffe bolig til en læge. Der blev stiftet et
selskab, der hed Grønbjerg Lægebolig. Man kunne med indskud på 25 kr. blive medstifter af
lægeboligen. Der har været Læge i Grønbjerg siden 1923.
I 1944 samlede man midler og mandskab

til at planere den fodboldbane man havde spillet på.

Den nuværende stadion.
197O - 1972 samledes der midler ind til By- og erhvervsudvikling med udstykning af nogle
grunde som resultat. | 1972 blev aktieselskabet nedlagt.

I 1985 oprettedes Grønbierg By- og Erhvervsudvikling. Med indskud på 1O0O,- kr. pr. anpart
kunne man deltage i oprettelse af nogle erhvervsbygninger, der skulle huse Grønbjerg
Møbelindustri A/S.

I 1990 blev der i sognet samlet ind til en granitskulptur af " Grønbjergvikingen ". Der blev i alt
indsamlet 43.00O,-kr. således at skulpturen kunne købes af billedhuggeren Henrik Voldmester.

I 1 992 gik en forældrekreds sammen for at få etableret et børnehus i Grønbjerg. Børnehuset
blev etableret på frivillig basis, og der er lagt mange timers arbejde i tilvejebringelsen af
Grønbjerg Børnehus.

I 1995 oprettedes Den selveiende institution Grønbjerg - 20O0. Der skal atter samles midler
og frivillig arbe.jdskraft ind til gavn for Nr. Omme sogn, dets beboere nu og ifremtiden.

I 1995 er der i Grønbjerg følgende foreninger, råd og institutioner:

Billardklub, Gymnastikf orening, H avef orening, Hushold ningsforening, ld rætsf orening,
Jagtforening, Kirkeligt Samfund, Lokalhistorisk arkiv, Sogneforening, Venstreforening,
Musikforening, By-og Erhvervsudvikling, Børnehus, Menighedsrådet, Skolebestyrelsen,
Grønbjerg Ungdomsklub og Den selvejende institution Grønbjerg - 20OO

Grønbierg - 2OOO.
IDE:
Det er gruppen "Grønbjerg-2000' ide, at bibeholde og styrke Grønbjergs serviceniveau,
så{edes at alle aldersgrupper har rnulighed for at trives i Grønbjerg.
Dette gøres ved at "Grønbjerg-2000" nedsætter arbejdsgrupper til de nødvendige formåI.

Arbejdsgruppeme samarbejder

i

gruppen "Grønbjerg-2000" og har ansvar for

målsætningens gennemførelse.

HOVEDMAL:
Inden 1996 skal der opnås en tilvækst på 15 børn

til

skolen med 71 bøm

i

1993 som

udgangspunkt.

BY & ERHVERVSGRUPPEN
Har som må1, at styrke og fastholde by og erhvervsudviklingen i Grønbjerg bl.a. ved,
inden 1996 i Grønbjerg, at have etableret "fritidslandbrug" for 4 - 8 familier.
SPORT & FRITIDSGRUPPEN
Har som måI, at styrke og udvikle den øvrige sport og fritidsaktivitet

samarbejde med foreningeme i Grønbjerg inden 1995
lokaleudvidelse, med færdiggørelse senest 1995.

ved

i

i

at

Grønbjerg, bl.a.

arbejde

for

en

TURISTGRUPPEN
Har som måI, med tilbørlig hensyntagen. til,lokalbefolkningen, at styrke Grønbjerg som
turistområde, ved bl.a. i løbet af 1994 at etablere vandrestier, cykelstier, fritidshytter
m.m.
KULTURGRUPPEN
Målet er at styrke og fastholde Grønbjergs kulturliv.
Dette gøres ved at
- etablere en ungdomsklub for 11 - 17 hrige i 1994.
- arrangere fællesspisning i løbet af 1994, hvor hele familien kan deltage.
- være medarraagør af et årligt rockljazz-bal om sorlmeren.

Grmbjerg decernber 1993.

Den selveiende institution Grønbierg - 2OO0
Opbygning og organisation af Den selvejende institution Grønbjerg - 2000

Befolkningen i Grønbjerg og Nr. Omme sogn
687 indb. 280 husstande 527 stemmeberettigede (ved valget i 1994)

Repræsentskabet for
Den selvejende institution Grønbjerg - 2000

Den selvejende institution Grønbjerg - 2000

Vedtægter for

Den selvejende institution Grønbjerg - 2OOO.
Stk. 4. Navnene på repræsentantskabets medlemmer

§1

og

suppleanter meddeles repræsentantskabets

formand senest d. 28. februar.

lnstitutionens navn er Grønbjerg - 2000.
Hjemsted er Videbæk kommune, Ringkjøbing Amt.
lnstitutionen er stiftet den 9. marts 1995.

Stk. 5. Der kan uden vedtægtsændringer
til repræsentantskabet

efter

yder
ligere optages Ioreninger. klubber. råd, institutioner og
lignende i repræsentantskabet. Der kan endvidere uden
vedtægtsændringer efter bestyrelsens indstilling til
repræsentantskabet ske ændringer i de i repræsentant-

bestyrelsens indstilling

52
lnstitutionens formål er at medvirke til at bibeholde
og styrke serviceniveauet i landsbysamfund, ved

skabet repræsenterede foreninger. klubber. råd,
institutioner og Iignendes medlemstal. En Iorening,

bl.a. i samarbejde med landsbysamfundenes foreninger at medvirke til opretholdelse af eller skabe
grundlaget lor en skole. Fremme by- og erhvervsudviklingen, samt sport, f ritidsaktivitet og kulturliv
således at alle aldersgrupper har mulighed for at
trives i landsbysamlundene.

klub, råd, institution og lignende kan høiest deltage i
repræsentantskabet med 2 medlemmer.
Stk. 6. Optagelse aI foreninger, klubber, råd, institutioner og lignende samt eventuelle ændringer i medlemstallet skal godkendes af repræsentantskabet senest
den 28. februar og bestyrelsen skal ansøges herom
senest den '1. Iebruar.
Antallet af repræsentantskabsmedlemmeri § 6 Stk. 2.
reguleres i henhold til deltagende repræsentantskabsmedlemmer.

§3
Den selvejende institution Grønbjerg - 2000 forplig'
ter sig til, at komme med oplysninger, rapporter
m.m. til Landsforeningen aI Landsbysamfund og
andre interesserede for at fremme og udbrede Den

§7

selvejende institution Grønbjerg - 2O0O's formå1.

Repræsentantskabet indkaldes skriftligt til ordinær
repræsentantskabsmøde hvert år i marts måned,
med mindst 14 dages varsel bilagt dagsorden.
Stk. 2. Formanden eller mindst 3 lra bestyrelsen kan
indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Stk. 3. Ekstraordinær repræsentantskabsmøde skal
afholdes, når mindst 1/3 af repræsentantskabsmed-

§4
Den til institutionens formål fornødne kapital tilveiebringes ved tilskud fra private, tilskud fra offentlige
myndigheder og private institutioner, organisationer
og virksomheder, fonde m.v..

lemmerne stiller skriftlig motiveret ønske herom.
Mødet skal afholdes senest 4 uger efter, at ønske
herom er modtaget, og skal indkaldes skriftligt med
mindst '14 dages varsel bilagt dagsorden.
Stk. 4. I tilfætde af et repræsentantskabsmedlems
forfald indtræder i dennes sted suppleanten.

56
lnstitutionen hæIter for så vidt angår lovlige beslutninger over lor 3. mand alene med sin formue.
qb

§8
lnstitutionens øverste myndighed er repræsentantskabet, som holder ordinært møde hvert år i marts

På det årlige repræsentantskabsmøde

måned med dagsorden og indkaldelse

lølgende:

jfr.

§ 7 og 8.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af 15 medlemmer, og er sammensat som følger:

DAGSORDEN

2 medlemmer udpeges af hver af følgende:

2.

t_

3.
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg

By- og erhvervsudv ikling

behandles

Valg af dirigent
Af læggelse af beretning

Forelæggelse af det reviderede regnskab
samt budget og handlingsplan for det
kommende år.

Gymnastik og ungdomsforening
ldrætsf orening

4.

Sogneforening

5.

'l medlem udpeges af hver aI følgende:

6.

Bestyrelsen for Grønbjerg Børnehus
Grønbjerg Billardklub

Behandling af forslag
Valg
(se § 10)
a. f ormand
(se § 10)
b. bestyrelse

c. registreret eller statsautoriseretrevisor
Eventuelt

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære
repræsentantskabsmøde. skal være skriftlig indgivet til

GrØnbjerg Husholdningsf orening
Grønbierg Jagtf orening
Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Skolebestyrelsen Ior skolen i Grønbjerg

bestyrelsens formand senest

for

d. 1.

februar og skal

repræsentantskabsmedlemmerne
samtidig med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

bekendtgøres

Videbæk Kommune

Stk. 3. Udpegningen sker for en toårig periode,
kommunalvalgte dog for deres valgperiode og der

§9

skal
udpeges suppleanter for alle repræsentantskabets

Repræsentantskabet

medlemmer.

er til stede ved afstemningerne.

1aI 2

er beslutningsdygtigt, når 2/3

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på et ekstraordi
næit repræsentantskabsmøde,skal være bestyrelsens
formand i hænde senest 7 dage før det ekstraordin6ere
repræsentantskabsmøde af holdes.
Stk. 3. På repræsentantskabsmødet afgøres sagerne
ved alm. stemmetal(over halvdelen al de Iremmødte),
dog bortset fra institutionens opløsning og vedtægt
sændringer, jfr. § 14. Skriltlig afstemning skal finde
sted såfremt et medlem forlanger det.
Stk. 4. lngen ansat i institutionen har stemmeret, eller

Stk. 2. Køb og salg samt pantsætning af last e,endom
og andre ekstraordinære dispositioner, er bestyrelsen

er valgbar til repræsentantskabet. De kan dog efter

optagelse af lån. dog af hele bestyrelsen ilorening.
Stk. 5. Bestyrelsen holder møde. når formanden finder
det nødvendigt, eller når mindst to aI bestyrelsens

repræsentantskabets g od kendelse overvære møderne.
Stk. 5. Der løres protokol over vedtagne beslutninger.
De enkelte medlemmer har ret til at få deres atvigende
meninger ført i protokollen. Protokollen underskrives af
dirigenten.

medlemmer forlanger

omsorg for at indkalde mødedeltagerne skriftlig med
tilhørende dagsorden.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Alle

kun berettiget til at foretage efter repræsentantskabets
godkendelse.

Stk. 3. I forhold til tredjemand tegnes institutionen af
formanden, samt et medlem af bestyrelsen iforening.
Stk.4. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning
af fast ejendom. indgåelse af åremåls-leiekontrakt samt

afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. I
af stemmelighed er formandens stemme
afgørende. I den i § 9 stk. 5. anlørte protokol føres

bestyrelsens vedtaqne beslutninger. De enkelte
medlemmer har ret til at få deres afvigende meninger
ført i protokollen. Protokollen underskrives af de

Den selvejende institutionen Grønbjerg - 2000 ledes
aI en bestyrelse på 7 medlemmer.
Stk. 2. Repræsentantskabets formand, der vælges

tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Formanden

hvert år, er født formand lor bestyrelsen. Endvidere
er det kommunalt udpegede medlem af repræsentantskabet født medlem af bestyrelsen. Den øvrige
bestyrelse, der også vælges blandt repræsentantskabet medlemmer. vælges for to år, dog således at 3
og 2 medlemmer på skift er på valg hvert andet år.
Det første år er næstformand og to menige medlem-

drager omsorg Ior udførelsen aI de trufne beslutninger.

§ 12
Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen.
Den ansætter og alskediger det til driften nØdvend!
ge personale.
Stk. 2. lntet bestyrelses m ed lem kan oppebære løn
for sit arbejde i bestyrelsen,

mer på valg.

Genvalg til bestyrelsen og aI formand tor repræsentantskabet kan ,inde sted.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter i øvrigt
selv sin forretningsorden.

§ 13

Stk. 4. Bestyrelsen kan supplere sig med indtil 2
ekstra medlemmer eventuelt uden for repræsentantskabet. Funktionsperioden tor disse udløber ved

lra 1. ianuar til 31. december.
og tilstilles en på repræsentantskabsmødet for et år ad gangen valgte registreret eller statsautoriseret revisor inden d. 15.
februar. Revisoren videresender det reviderede
regnskab med bemærkninger til bestyrelsens for
Regnskabsåret går

Regnskabet alsluttes,

ørstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte de

drager

tilfælde

§ 10

f

det, og formanden

til

,ormålets

opfyldelse nødvendige antal grupper.
Stk. 6. Et medlem fra bestyrelsen skal deltage
nedsatte grupper.

i

mand inden 1. marts.

de

Stk.7. Bestyrelsen kan indkalde de nedsatte gruppers formænd til bestyrelsesmøderne, dog har disse

§'14
Ændring af vedtægter kan kun ske med 3/4 majoritet
blandt de IremmØdte repræsentantskabsmedlemmer.
Stk. 2. Beslutning om institutionens ophør kan kun
træffes på et med det tormål særligt indkaldt repræ-

ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne.

Stk. 8. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid
udtræde af bestyrelsen. Ved udtrædelsen indtræder i
medlemmets suppleant i bestyrelsen. Bestyrelsens
suppleanter kan ved Iorfald indkaldes til bestyrelses-

sentantskabsmøde med

møderne.

f

3/4 maioritet blandt

de

remmødte.

Stk 3. I tilfælde af opløsning tilfalder institutionens
evt. formue m.m., en lorening m.v., som har et
almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt

§ 11

Iormå1, efter repræsentantskabets afgørelse.

Bestyrelsen varetager institutionens daglige ledelse

Stk. 4. Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.m. er effektueret.

under ansvar overfor repræsentantskabet.

Vedtægterne således vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde på Grønbjerg Skole den 9. marts '1995.
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Grønbjerg - 2OO0.
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Projektbeskrivelse Grønbjerg - 2O0O

Servicebutik

Formål:

Der oprettes en servicebutik med det formål at yde en god service for sognets beboere,
arbe.jde videre med Grønbjerg - 2ooo, samt yde hiælp til rationalisering af sognets
foreningsarbejde.

Aktivitet:

Servicebutik.

Målgruppe:

Lokatbefolkningen, turister, potentielle private tilflyttere og erhvervsvirksomheder, Den selvejende institution Grønbjerg - 2000 samt foreningerne i
Grønbjerg.

Baggrund:

Der er visse mennesker, der har svært ved at henvende sig på kommunekontoret med sine problemer. Desuden er der ingen direkte busforbindelse til
Videbæk, hvor Kommunekontoret er beliggende.
Der skal arbejdes videre med Grønbjerg - 20OO på det mere arbe.idskrævende
plan.
Flere foreningskasserere arbejder manuett med udskrivning af foreningsmed-

lemskort mm.

Beskrivelse:

Denne service for sognets bebpere kan bestå i:
Vejledning om hvor og til hvem man skal henvende sig på kommunens
kontorer ved et givent problem, og evt. aftale en tid for vedkommende'
Al post til kommunens kontorer kan afleveres her' (Selvangivelsen kan

afleveres her.)
Hjælp til udfyldning af diverse ansøgninger til stat, amt og kommune.
Blanketter til diverse formål kan afhentes her.
Koordinering af pensionister og ældres indkøb. (varer der ikke normalt kan fås
iGrønbjerg)
Evt. træffetid med sognets lokalpolitiker.
(Medarbejderen er omfattet af den almindelige tavshedspligt i personsager.)
Viderearbejde med GB - 2O00:
Søge penge i fonde, styre indsamling, få tilbud på arbejder, lægge tidsplaner,
rapportere til ministeriet, sekretariat for bestyrelsen, koordinere de forskellige
tiltag, koordinerer frivillige arbejdskraft m.m.

Grønbjerg -

2000 Servicebutik

1

Foreningsarbeide:

Bl.a. skrivestue, kopirum, udskrivning af medlemskort og giroind betaling '
Koordinering af aktiviteter. Arrangere forskellige arrangementer'
Almindelig service:
Hjælp til ansøgning til alle slags formå|, iobansøgninger, m'm' stedet der
ved, hvor man skal gå hen med sine problemer (a la statens informationskontor). Kopirum og skrivestue. Lokalt inf orm ationscenter' Hus/lejlighedsformidling, køb - salg - bytte, barnepige m.m.m'
Turistinf ormation/service:

Handlingsplan: Godkendelse af ideen hos kommunen.
lndtil butikken er oprettet, kan der evt. opsættes forslagskasse ieen af byens
butikker.
Når der er midler i GB - 2000 etableres butikken.
Butikken søges oprettet iforbindelse med eksisterende butikker, hvis ikke
dette er praktisk gennemførligt må der findes egnede lokaler.
Midler til husleje og aflønning af en medarbeider samt kontorinventar skal
komme fra midler der er tilgået Grønb.ierg - 200O.

Grønbjerg

- 2000 Servicebutik

2
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Grønbjerg - 2OOO.
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By- og Erhvervsgruppen.

Formål:
At gøre det mere attraktivt for børnefamilier at bosætte sig iGrønbjerg og dermed give et
bedre grundlag for at Skolen i Grønblerg også "består om 10 år". Endvidere er formålet at
styrke og fastholde by og erhvervsudviklingen i Grønbjerg.

Aktivitet:

lnden udgangen af 1996 at have etableret 4 - I "hobbylandbrug" som bebos
af det samme antal "børnerige" familier.

Målgruppe:

Potentaelle private tilflyttere og virksomheder. samt de medarbejdere ved
sognets virksomheder der er bosat uden for sognet.

Baggrund:

Der er tegn på, at flere og flere ønsker at etablerer sig ilandlige omgivelser
med mulighed for at have nogle få dyr til hobbybrug. dog uden at skulle
erhverve landelendom. Endvidere et ønske om også at have mulighed for at
bo i relativ nærhed af et bymiljø med skole, børnepasning og andre faciliteter.

Beskrivelse:

Hobbyland brugene forventes etableret på privat initiativ ioverensstemmelse
med " Hobbylandbrugets vedtægter". Der etableres et gadekjærslignende

miljø, samtidig med at der kan tages hensyn til individuelle behov og ønsker
med hensyn til bygningens omfang, indretning og anvendelse. Dog således
at området virker som en frelfred.
Handlingsplan:

Der etableres udvalg der skal tage sig af følgende:
nov. I994: af klares de ydre rammer, jordkøb lleje, offentlige myndigheder.
feb. 1995: der tages stilling til bygningsudførelse. rammer for husdyrhold,
m.v. samt beskrivelse af disse. ( " Hobbyland brugets vedteegter").
feb. 1995: markedsføring af Hobbylandbrug, udarbejdelse af salgsmateriale
m.v.
Finansiering

Organisationsforhold:
Med den hensigt at forene såvel de økonomiske som kreative kræfter har Byog Erhvervsgruppen ønsket at det videre forløb sker i Grønbjerg By- og
Erhvervsudvikling Aps' regi. Dette ønske er godkendt af Grønbjerg By- og
Erhvervsudvikling Aps, og etableringen af "Hobbylandbrug" vil herefter
videreføres som en projektgruppe under Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling
Aps. Formanden for projektgruppen er stadig tilknyttet Grønb.ierg - 200O.
Grønbierg -
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Sport og fritidsgruPPen

Formål:

At styrke, udvikle og

samle Grønbjergs sports- og fritidsaktiviteter

i

samarbejde med

foreningerne i Grønbjerg.

Aktivitet:

Lokal Aktivitetscenter til lremme af ovenstående formå1.

Målgruppe:

AIle

Baggrund:

At skabe et fælles kulturelt og sportsligt værested for gamle og nye beboere
iGrønbjerg, hvor man kan mødes på tværs af aktiviteter og alder.

Beskrivelse:

Det Lokale aktivitetscenter skal udføres som en udvidelse af Grønbjerg Skoles
eksisterende gymnastiksal, så der bliver mulighed for udfoldelse af forskellige
aktiviteter så som: badminton. gymnastik, billard, squash, bordtennis,

Grønbiergs nuværende beboere, potentielle tilflyttere samt de
medarbejdere ved sognets virksomheder der er bosat uden for sognet.

legerum, ungdomsklub, desuden skal der være kantine, lo kalhistorisk-arkiv,
mødelokale, m.m.
Grønb.lerg Skole og Børnehus har endvidere brug for at benytte lokalerne i en
vis udstrækning. I hele byggeprojektet tages der høide for Idrætsf oreningens
behov for traenings- og ka m pf aciliteter.
Foreløbig
handlingsplan:

De økonomiske aspekter i byggeprojektet varetages af Den selvejende
institution Grønbjerg 2000. Hele proiektet vil iså stor udstrækning som
muligt blive baseret på lokal frivillig arbejdskraft koordineret af lokale faggrupper, hvorved der allerede i opstarten er lagt vægt på det sociale aspekt'
Udformning og åbningstider i"værestedet" vil blive fastlagt ioverensstemmelse med brugernes ønsker.
Den daglige drift forventes at blive forestået af brugerne på frivillig basis.
Med opstart i 1 995 forventes projektet færdig primo 1996.

Grønbjerg 2000 Sport- og fritidsgruppen
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Formål:

At styrke, og fastholde Grønbjergs kulturliv.
Aktivitet:

Ungdomsklub

Målgruppe:

Unge i alderen 11 - 17 år dog primært unge som ikke er konfirmerede.

Baggrund:

Der mangler et værested for de unge, som ikke kun er sportslig interesserede.
Ved etablering af en kommunal ungdomsklub (andet sted i kommunen) for
unge over 14 år er en lokal juniorklub ligeså aktuel.

Beskrivelse:

Klub indeholdende faciliteter som bordtennis, diskotek, spil, computere,
formning m.m.m.

Handlingsplan:

Ungdomsklubben forventes oprettet til september 1995. Klubben skal være
aktiv i vinterhalvåret. Der skal være åben 1 - 2 gange ugentlig. Der skal
findes lokale personer, der har interesse i at virke som " klubpæd agoger" '
Ud fra en sp ørgeskem aundersøgelse forventes ca. 25 unge i alderen 11 -'l 5
år at benytte klubben. Der er.dannet en forældrekreds (10 personer), som
skal stå med ansvaret for klubben. Forældrekredsen har dannet 3 udvalg,
som skal: 1. finde egnede lokaler. 2. Skabe økonomisk fundament.
3. Udarbejde vedtægter ,for ungdomsklubben. Markedsføringen af
ungdomsklubben vil ske ved personlig henvendelse til alle unge mellem 11
og '1 8 år. Deltagerne skal selv betale kontingent og mødegebyr. Et beløb på
50 - 1OO kr. pr. md. har vist sig at være realistisk. Etableringsudgifterne vil
afhænge af de lokaler, der bliver til rådighed. De unge er villige til at hjælpe
med istandsættelse.

Aktivitet:

Fællesspisning.

Målgruppe:

Nye tilflyttere, børnefamilier og ældre beboere.

Baggrund:

Fælles mØdested for alle mennesker iGrønbjerg. Nye tilflyttere kan møde
sognets beboere.

Beskrivelse:

Familieaften med fælles madlavning i f orsa m lingshuset der forventes afholdt
een gang hvert kvartal. Mindre underholdning 1 - 3 gange årligt' Der har
været afholdt fællesspisning 3 gange. Der er hidtil kommet 80 - 100
Grønbjerg -

2000
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mennesker heraf ca. 1 l3 børn. Der annonceres i Runestenen, og tilmeldingen
sker i Brugsen. Arrangementet er selvfinansierende. Prisen skal være således,
at alle kan deltage uanset økonomisk formåen.

Aktivitet:

Jazz- & Rockbal.

Målgruppe:

Unge mennesker på 15 - 30 år, som har tilknytning til sognet. Jazz- &
Rockinteresserede beboere. Gøre Grønbjerg kendt for resten af amtets
indbyggere.

Baggrund:

ldeen er bl.a. at have en aktivitet, der får de unge fra sognet til at bevare en
tilknytning til sognet. En tradition.

Beskrivelse:

Koncerten/ballet skal være en mindre friluftskoncert iforbindelse med f.eks
Skt. Hansaften. Det første arrangement planlægges til gennemførelse ijuni
1996, hvor Grønbjerg har 1O0 års byiubilæum. Der skal annonceres i
dagspressen regional radio og TV, samt vort lokale Runestenen. Der søges
sponsorstøtte fra virksomheder med lokal tilknytning.
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Turistgruppen

Formål:

til lokalbefolkningen, at styrke Grønb.jerg som turistområde, ved
bl.a. i løbet af 1995 at etablere vandre- og cykelstier, fritidshytter samt fremstille en

Med tilbørlig hensyntagen

turistpiece med kort over alle afmærkede ruter samt andre turistattraktioner.

Aktivitet:

Vandrestier.

Målgruppe:

Lokalbefolkningen samt alle turister i området.

Baggrund:

Grønbjerg ligger ind til "Kiddal Plantage" der er på 113 Ha, og hvor der er 20
gravhøie, nogle anses for at være høvdingegrave fra bronzealderen.
Gravhøjene ligger på hø.idedrag nær oldtidens veje. Kiddal Plantage er en del
af Omme Bakker, der er et meget kuperet og naturskønt område.

Beskrivelse:

Der etableres faste stier iområdet, således at publikum kan gå/vandre i det
tempo og den længde, man finder passende, og kan komme iberøring med
så mange af seværdighederne som muligt.
Ituristpiecen er alle ruter aftegnet.

Aktivitet:

Cykelstier.

Målgruppe:

Lokalbefolkningen samt alle turister i området.

Baggrund:

Grønbjerg har mange attraktioner i området som kan besigtiges eller besøges
på en cykeltur, der kan bl.a. nævnes:
Den nedlaqte Ørnhøibane (Bingk,øbing - Holstebro). Teolværkssøerne. Der har
været teglværker i og omkring Grønb.ierg fra ca. l9OOtil den sidste sten blev

brændt i 198O. Omme Bakker, hvis højeste punkt ligger 87,5 m over havet.
Nørre Omme Kirke der er opført af granitkvadre i romansk byggestil på
"simpel skråkant sokkel" i perioden 1 1O0 - 1 15O. Grønbiero Lokalhistoriske
Arkiv. Kai Munks sommerbolio "Lokkelvkke" Veteran biludstillino v/ G.
Anneberg. Galleri Jvlland v/ Jens Hostrup. Galleri på frydendalsve.j.
Beskrivelse:

I Grønbjerg området er der mange grusveje, som er velegnet til "en cykeltur
ud i det grønne". Cykelture f or hele f amilien uden generende motortrafik.
Turistpjecen indeholder rutef ortegnelse.
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Aktivitet:

Vandrerhytter.

Målgruppe:

Lokalbefolkningensamtalleturisteriområdet.

Baggrund:

Da der ikke er overnatningsmuligheder i umiddelbar nærhed af Grønbjerg, ville

det være en fordel at opstille vandrerhytter til bl.a. " cykelturister ".

Beskrivelse:

Et passende stort "grønt" område i Grønbjerg mellem de to teglværkssøer, vil
være velegnet til etablering af nogle vandrerhytter.

Aktivitet:

Turistpjece.

Målgruppe:

Lo

kalbefolkningen samt potentietle tilflyttere og alle turister iområdet.

Baggrund:

Markedsføring af cykel/vandreturene, samt den øvrige turistmæssige
attraktion i området.

Beskrivelse:

En folder der byder velkommen til GrØnbjerg på dansk. tysk og engelsk. En
folder der viser cykel og vandreturene, samt gør opmærksom på de øvrige
turistmæssige attraktioner i området.

Handlingsplan: Vandre- og cykel stierne er defineret. Markeringspæle som Videbæk
Kommune stiller til rådighed, skal opstilles langs ruterne af lokal frivillig
arbejdskraft.
Vandrerhytterne påtænkes optørt at frivillig arbejdskraft i samarbeide med
lokale håndværkere.
Turistpjecen, der tænkes udført som en trefoldet A4 folder, er under
udarbejdelse, idet teknisk f orvaltning i Videbæk kommune har tegnet kortene,
der skal indgå i pjecen. Den øvrige layout og tekst skal udarbejdes af lokale
kræfter. Pjecen skal trykkes på farvet karton på et trykkeri.
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einstitution e n Grønbjerg Børnehus.

Formål:

pædagogisk forsvarligt pasningstilbud lokalt, som
overordnet er med til at styrke hele lokalsamfundet

At sikre at der fortsat vil være et

Aktivitet:

Udvidelseafinstitutionenslegeplads.

Målgruppe:

Alle Grønbjergs børnefamilier og evt' tilflyttende familier'

Baggrund:

Pul.ieinstitutionen blev etableret d. 1 august 1992 eftc.r et hårdt pres fra en
forældrekreds i Grønbjerg, som itre år havde forhandlet med Videbæk
Kommune. Efter mange løsningsmodeller fandtes endelig et acceptabelt
forstag, der dog var så "skrabet" at der ikke var midler til en legeplads.

Beskrivelse:

I forbindelse med den ønskede etablering af det lokale Aktivitetscenter og
dermed omlaegning af ld rætsforeningens træningsbane. kan der blive et
friareal, som Grønbjerg Børrlehus har fået stillet i udsigt til en tillægslegeplads. Den nuværende legeplads er ca. 7O0 m2 og skal rumme legemuligheder for 50 - 55 børn.

Handlingsplan: Når arealet bliver stillet til rådighed vil forældrekredsen selv gå aktivt i gang
med at etablere legeplads for de midler der bliver stillet til rådighed.

Grønbjerg - 20OO Grønbjerg Børnehus
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Grønbjerg ldrætsforening {GlF} ny træningsbane.

Formål:

Formålet med træningsbanen er at give GIF's fodboldhold optimale træningsbetingelser'
Desuden gøre træningsbetingelserne så gode at det bliver attraktivt at spille fodbold og
eventuelt bosætte sig i Grønbierg. Desuden er 1. holdet medvirkende til at promovere
Grønbjerg.

Aktivitet:

Ny træningsbane.

Målgruppe:

GIF's fodboldspillere samt kommende fod boldspillere.

Baggrund:

forbindelse med udvidelsen af skolens gymnastiksal (se Sport og
fritidsgruppen) bliver GIF's træningsbane, som de låner af skolen (skolens
fodboldbane), for lille til formålet. Træningsf aciliteterne ønskes genoprettet
ved en ny træningsbane på 90 x 120 m med lysanlæg. GIF har bl.a. et 1' div
damehold. Herudover er der en stor ungdomsafdeling for både drenge og

I

piger.
Beskrivelse:

Der etableres en træningsbane på et passende areal bag den nuværende
træningsbane. Arealet opkøbes og klargøres til såning efter.iaevning og øvrigt
jordarbejde. Der plantes et trerækket læhegn. Endvidere forsynes træningsbanen med lysanlæg bestående af 6 master med armatur og el-tavle'
Jordarbejdet udføres, iså stor udstrækning som det er muligt, af lokalt
frivillig arbejdskraft. Ligesom det øvrige arbeide tilstræbes udført af lokale
håndværkere.

Handlingsplan: Af hensyn til en græstræningsbanes tilblivelsestid igangsættes arbejdet så
snart der er økonomisk mulighed derfor.

PS:

Såfremt idræts- og øvrige sportsaktiviteter på sigt skal samles omkring
skolen, skal udvidelsen af skolens gymnastiksal forberedes til 4 omklædningsrum og 2 omklædningsrum til dommere/trænere. Derudover skal kantineforhold samt opholds- og klublokaler tilgodeses.
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Markedsføring

Formål:

Med det formål at markedsføre Grønbjerg som et attraktivt sted at bosætte sig, med en
god skole og fine børnepasningsmuligheder samt et aktivt foreningsliv og en dejlig natur,
skal der fremstilles en brochure.

Aktivitet:

Brochure.

Målgruppe:

Potentielle private tilflyttere og erhvervsvirkso mheder, nye tilflyttere såvel
som turister. Tilflyttere med speciel interesse i fritidsland brug, samt de
medarbeldere ved sognets virksomheder der er bosat uden for sognet.

Baggrund:

Som led

iat

markedsføre Grønbjerg som:

"verdens navle" (der er næsten lige langt til Herning, Holstebro, Skiern,
Ringkjøbing, Karup lufthavn og Vesterhavet)
et godt landsbymil.lø med god skole og gode børnepasningsm uligheder
et aktivt foreningsliv, og gode mulighed for fritidsaktiviteter
en dejlig natur, gallerier og vikingetidsudg ravninger
serviceforhold som indkøbsmulighed med posthus tips m.m. samt lokal bank
fritidsland brug, lave huspriser '
en kommune med en af landets lave skatteprocenter
samt med baggrund i Grønbjerg - 20OO formålsformulering,
f remstilles ovennævnte brochure.

Beskrivelse:

Brochuren tænkes udført i en professionel udførelse på et trykkeri, enten som
folder eller som en brochure iA5 format.

Handlingsplan: Der nedsættes et udvalg der skal fremkomme med oplæg til en brochure af
ovennævnte karakter.
Brochuren skal ligge alle offentlige steder i kommunen samt sendes til alle
større virksomheder i kommunen.
De lokale medier anvendes hver gang der sker noget nyt i proje ktudviklingen.
Vort lokale blad Runestenen postomdeles til sognets 28O husstande samt
bytikker og kontorer. Desuden sendes den til alle lokalpolitikere, kommunens
læge konsultationer, lokale ejendo mshandlere og bibliotekerne ikommunen.
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Og hvad har vi så nået indtil nu

?

D. 29 marts 1994 løber den første fællesspisning under Kulturgruppen af stablen.

D. 7. februar 1995 deltager formanden i et møde om udvikling i landdistrikterne

i

Troldhede.

995 blev Den selvejende institution Grønbierg - 2000 af Told og Skat
godkendt som fradra gs be rettig et institution efter ligningslovens § 8A. (ForelØbige
D. 21. februar

1

vedtægter.)

D. 9. marts 1995 stiftende møde i Den selvejende institution Grønbjerg - 2000.
D. 22. marts 1 995 besøg af en delegation svenske højskolelærere der ville se hvordan
tanddistrikts problem atikke n blev håndteret i Danmark.

D. 27. marts 1995 afholdes stiftende generalf orsamling i Grønbjerg Ungdomsklub.
Grønbjerg Ungdomsklub er en udløber fra Kulturgruppen under Grønbjerg - 20OO.
D. 18. april 1 995 flyttede fire bosniske familier til Grønbjerg. lnviteret, skaffet boliger,
etableret konta ktf am ilier. skaffet arbeide og påbegyndt danskundervisning ad frivillig
vej isognet. Der er her tale om ægte integration af bosniske flygtninge i det danske
samfund. Bosnierne deltager i sognets faelles arrangementer, og skal i november
måned stå for madlavningen til f ællesspisningen isognet. Fællesspisning finder sted
ca. fire gange om året.

D. 3. maj 1995 fik vi tildelt et beløb på 300.000,- fra lndenrigsministeriets pulje til
forsøg og udvikling iLanddistrikterne. Midler der skal anvendes til administrative og
projekterende formå1. Der er krav om autoriseret revisor samt rapportering til
ndenrigsministeriet.
I

D. 24.

maj 1 995 holder f ormanden toreOrag
selvejende institution Grønbjerg - 2000.

i

Velling ved Ringkjøbing om Den

D. 26. juni blev Grønbjerg udnævnt til årets landsby i en konkurrence i Midt - og
Vestiylland arrangeret af TV-Midt/Vest. (TV2' lokal TV i Midt- og Vestjylland) Der var
60 ansøgere om titlen. der gav en vinderpræmie på 25.000,- kr.
måned 1995 blev arkitekt søren Danielsen, Videbæk anmodet om at udarbelde
skitseforslag tilaktivitetscenteret samt en udviklingsplan for Grønbjerg til en ansøgning
til Videbæk kommune.
I .iuli

D. 1. august 1995 har vi oprettet en Servicebutik for at øge den almindelige service
over for lokalbefolkningen. Servicebutikken har mange former for Service. Den
kommunale administration har stillet ansøgningsblanketter og oplysningsmateriale til
rådighed, politiet i Ringkjøbing stiller en lokalbetient til rådighed 2 timer hver anden
uge, der er lo kalkøreplaner, DSB køreplan på PC, EDB udstyr, oplysningsmateriale fra
sund hedsstyrelse n og forbrugerrådet og meget mere i butikken. En nærbutik a la
statens inf ormations ko ntor. Der har siden åbningen været gennemsnitlig 33 besøgende
pr. uge med en ugentlig åbningstid på 15 timer'
D. 29. august 1 995 blev der afholdt sognemøde hvor 13 ud af 19 lokalpolitikere samt
6 ud af 7 forvaltn ingsc hefer deltog.
Mødet blev holdt på baggrund af en ansøgning til Videbæk kommune om støtte til det
lokale a ktivitetscente r med et krone til krone princip på et budget på 3.2 mill. kroner
og for idet hele taget at drøfte Grønbjergs fremtid specielt med henblik på at etablere
det lokale a ktivitetscente r, der inddrager Grønb.lerg skole, Grønb.ierg Børnehus og den

udvidede gymnastiksal.
A ktivitetsce nteret skal indeholde gymnastiksal med to badmintonbaner, lokalhistorisk
arkiv, billard, squash, bordtennis, legerum, kantine, mødelokale, omklædningsrum til
gymnastik, idræts- og fodboldudøvere m.m. Et a ktivitetscenter hvor hele lokalbefolkningen, Skolen og Børnehuset kan mødes til stort og småt på tværs af alder,

ktivitet.
Mødet opfattedes som værende meget positivt, og Den selvejende institution
Grønbjerg - 2000 imødeser en positiv behandling, der medfører et beløb afsat på det
kommunale budget for 1996.
sportsgren, interesse og

ku ltu ra

D. 7. september åbnes Grønbjerg Ungdomsklub, der er baseret på de, der ikke er
specielt sportslig interesserede.
De samme lokaler vil blive benyttet af en mødregruppe til Mor/Barn Træf hver onsdag
f ormiddag og af en ældregruppe een eftermiddag om ugen '
Lokalerne benyttes endvidere til konferencelokale ved besØg til Den selvejende
institution Grønbjerg - 2OO0.
D. B. september deltager formanden i Projekt La n dsbyun iversitet planlægningskonference til PL 96 som finder sted i Danmark i 1996'
D. 9. september deltagelse iLanddistriktgruppens konference i Uldum med udstilling
af projekt Grønbjerg - 2000.

D. 15. september besøg af ca. l2litauere der vil studere opbygningen og hvordan
man styrer en organisation som Grønbierg - 2000.

D.2.

oktober deltager formanden med foredrag
halvårsmøde i Lemvig Kommune.

i

Gudum. Lokalfore

ning ernes

Hvad er en Servicebutik?

Servicebutikken er et af de forsøg, som vi har fået penge til fra lndenrigsministeriet.
H

ovedovers krifte rne lyder:

skrivestue. kopirum. sende en fax udskrivning af medlemskort og Girokort for
foreningerne iGrønbjerg. Sid ifred og skriv en sang eller en indbydelse og kopier den.
Service fra det offentlioe til borgerne iGrønbierg. Mange forskellige ansøgningsblanketter og oplysningsf oldere. Derudover kan der skabes kontakt til de kommunale
myndigheder, således at publikum får den direkte kontakt ien specifik sag.
Byrådets dagsorden ligger til gennemsyn i Servicebutikken

Alm. service for Grønblergs borgere. For eksempel formidle kontakt til en barnepige,
plæneklipning, hvem kan tage noget med fra Holstebro eller Videbæk, hvor skal man
henvende sig med et specielt spørgsmå|, hjælp til at skrive en iobansøgning og meget
meget mere.
Servicebutikken har bl.a. fået til opgave at skaffe 5 - 7 unge mennesker til en times
job hver dag på Grønbjerg Møbelindustri.
Vinduet i Servicebutikken virker som en stor opslagstavle med alskens nyheder og
meddelelser.
Der skal søqes penoe til aktivitetshuset iforbindelse med udvidelsen af skolens gym-

nastiksal og projektets øvrige aktiviteter.
DSB køreolan findes på PC.

Amtets køreptaner f indes iservicebutikken'
Politiet i Ringkjøbing har givet accept til at lokalbetienten fra Videbæk besøger
Servicebutikken i to timer hver anden uge, og der er mulighed for foruden almindelige
politianmeldelser og andet politimæssigt arbejde, at få pas og få skiftet kørekort samt
at der er blanketter til registrering og omregistrering af biler og meget mere.
Su

ndhedsstvrelse n har sendt diverse oplysningsmateriale.

Forbrugerrådet har sendt diverse oplysningsmateriale og bestillingskort til forskellige
pjecer.

Servicebutikken har åben 3 timer hver dag eller når servicemedarbeideren er til stede.
I de fem uger servicebutikken har haft åben er den besøgt af gennemsnitlig 2,2
personer pr. time.

Nøglepunkter.
Overordnet styring.

lnvolver mange mennesker i prolektet. (bred opba kning)

Nedsæt delgrupper (arbejdet føles ikke så belastende)

Målsætning. Hvad vil vi? (delmå1, handlingsplaner, målgrupper)

lnformation - Information - lnformation (tilstrækkeligt men ikke for meget)
Midler, finansiering, ansøgningsfrister, hvorfra får vi midlerne.

lndrag lokalpolitiker eller lignende.

Gå selv

igang - ingen kommer og

gØr noget for dig !!!!

Prøv al få samling på alle delprojekter.

Markedsføring (hvordan kommer vi ud.med budskabet)

Planlægning Planlægning Planlægning Planlægning Planlægning

Tænk positivt (negative elementer virker hæmmende)

Hvordan man kvæler nye ideer-

Vi har allerede prøvet det.
Det koster for meget.
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2.

4.
5.
b.
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a

o

10.

11.
12.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21

.

22.
23.
24.

Det bliver f or voldsom en f orandring.
Det hjælper nok ikke.
Lad os gennemføre en forbrugerundersøgelse.
Vores sogn er for lille.
Det er ikke praktisk for dem der skal bruge den.
Vi har hidtil klaret os uden.
Der er ikke realiteter nok idet.
Laå os komme tilbage til virkeligheden.
Det er lkke vores problem.
Hvorfor lave om når det går godt.
Det vil f orøge omkostningerne.
Jeg kan ikke lide den id6.
Du har ret, men.. .. .. ..
Vi er to år f orud f or vor tid.
Vi er slet ikke forberedt på sådan noget.
Vi har ikke penge til det.
Lad os gennemtænke sagen nærmere.
Lad det stå hen indtil videre.
Vi bliver til grin.
Kom nu ikke igen med den id6.
Hvor har du fået den id6 fra.
Det har aldrig været Vøvet føt:

28.
29.

Lad os se tiden an.
Lad os nedsætte en komite.
Tror du ikke vi skulle se lidt nærmere på det.
Lad os sove på sagen.
Det går ikke.

30.

Det er umuligt.

25.

26.

