Ringkøbing Udviklingsforum
Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 18.3.2019.
RUF har nu eksistereret i ét år. Vi startede d. 24.1. 2018. Jeg vil her fortælle
om de aktiviteter m.v., som RUF har været involveret i.
Der sker rigtig meget i Ringkøbing for tiden. Mange positive ting er sat i gang
og der mærkes en positiv og støttende holdning til, at vi sammen kan og skal
udvikle vores by. Det skal selvfølgelig ske på vilkår, der gør, at vi kan bevare
vores gamle by intakt med de værdier, vi alle sammen sætter stor pris på.
Der er også sket rigtig meget i RUF. Det hænger lidt sammen med det, jeg
lige har fortalt om den generelle udvikling i byen. Vi er i en række
sammenhænge blevet en del af det – og det er vi rigtig glade for.
Når en ny forening starter, så er der en lang række praktiske opgaver, der
skal løses. Det har også gjaldt for os. Udadtil har det bl.a. resulteret i, at vi er
på facebook og har fået vores egen hjemmeside op at stå. Det er et arbejde,
Martine, Julie og Jakob fra bestyrelsen har taget på sig i et fint samarbejde
med Vestjysk Marketing.
Medlemstal.
Et vigtigt grundlag for enhver forening er foreningens medlemmer. Vi er i dag
20 foreninger, 28 virksomheder og 26 borgere. Der er plads til mange flere,
så jeg vil opfordre jer til enten at melde jer ind, hvis I ikke allerede er det, eller
at opfordre andre i byen til at melde sig ind. Det kan man gøre på vores
hjemmeside: www.udviklingsforum.dk
Helhedsplanen
Helhedsplanen for Ringkøbing, der blev vedtaget i byrådet i november 2017
betragter vi lidt som en bibel for os. Den var grundlaget for etableringen af
RUF og den indeholder en lang række spændende projekter, som vi skal i
gang med at realisere. Mere om det senere. Det er dog ikke ensbetydende
med, at vi ikke kan beskæftige os med et projekt, hvis det ikke er nævnt i
Helhedsplanen. Vi er åbne overfor gode ideer til udvikling af vores by.
Projektgrupperne
Projektgrupperne er en af hovedhjørnestene i foreningens arbejde. Vi har i
dag 8 projektgrupper, hvor mange frivillige arbejder med mange forskellige
indsatser for at udvikle vores by. I Børnenes By sker der rigtig meget. De
havde en flot udstilling i Rådhushallen i februar, hvor man kunne se de
mange flotte projekter. Nogle af de øvrige projektgrupper kommer jeg mere
ind på senere. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle, der har ydet en fin
indsats i disse grupper.
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Naturkraft
Vi fik på et meget tidligt tidspunkt en god kontakt til Naturkraft. Vi finder, at
det er helt naturligt for RUF at støtte op om dette fantastiske projekt, som vil
få stor betydning for vores by fremover. Først var ideen om at etablere et
containerprojekt, hvor man kunne se og høre mere om Naturkraft. Det er endt
med etablering af en pavillion ved N’et. Denne pavillion er også
udgangspunktet for en ny projektgruppe i RUF, der arbejder med det frivillige
arbejde omkring Naturkraft. De har således organiseret guidede ture fra
bymidten til Naturkraft. Og der planlægges mange nye ture. I øvrigt har
foreninger, virksomheder m.fl. mulighed for at få en guidet tur – helt gratis.
Høringer
Kommunen har brugt RUF som høringspart vedr. nogle projekter i byen. Det
har givet anledning til en nærmere drøftelse af begrebet høringspart i det
overordnede Byforum, som vi også er medlem af, og som omfatter Byforum i
alle fem centerbyer. Vi er ikke officielle høringsparter, men kommunen er
velkommen til at henvende sig, ligesom vi har mulighed for at kontakte
kommunen omkring konkrete projekter. Vi har ligeledes stadfæstet det
princip, at vi udtaler ikke om en konkret sag (fx byggesag), men alene om
udviklingen af vores by, hvor et projekt kan give anledning til det.
Vision for Ringkøbing-Skjern Kommune
Så har vi været involveret i en række møder, workshops m.v. omkring
tilblivelsen af visionen for Ringkøbing-Skjern Kommune. Det kender i
formentlig resultatet af.
Branding af Ringkøbing
Her indgår vi en arbejdsgruppe bl.a. sammen med Handelsforeningen,
Vestjysk Marketing og Ringkøbing Håndbold. Vi har defineret opgaven
derhen, at vi gerne vil medvirke til at få medarbejdere, der pendler til
Ringkøbing, til at flytte til Ringkøbing, ligesom vi helst også skal undgå, at
medarbejdere, der er flyttet til Ringkøbing, ikke flytter igen, fordi de ikke bliver
taget godt imod. Her er samarbejdet med byens virksomheder meget vigtig.
Så har vi også været involveret i en række større projekter:
Stationsbygningen
DSB tog kontakt til RUF og spurgte, om vi ville hjælpe med at få liv i den
gamle stationsbygning. Der blev nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe
og hurtigt fandt vi frem til at definere det fremtidige indhold i
stationsbygningen som et værested for unge suppleret af aktiviteter omkring
lokale fødevarer. Vi har haft en workshop med 40 deltagere d. 25.2., hvor vi
fik rigtig mange gode ideer på banen. Der er nu aftalt at vi i samarbejde med
Ungdomsrådet arrangerer et åbent hus arrangement d. 12.4. på stationen.
Stationsbroen
Et andet projekt i Helhedsplanen var etablering af en stationsbro over
jernbanen ved siden af stationsbygningen. Vi vil gerne etablere en
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stationsbro, der samtidig med sin arkitektur kan blive et nyt vartegn for byen.
Ideen med stationsbroen er at knytte Rindum og herunder
uddannelsesinstitutionerne, der ligger her nærmere til bymidten. At det så
samtidig kan være med til at give de unge en lettere adgang til
stationsbygningen vil kun være et rigtig stort plus.
Det har vist sig, at der formentlig er gode muligheder for at få støtte fra
Realdania til begge projekter på stationsområdet, så det har vi indsendt en
ansøgning om. Vi håber meget, at det giver mulighed for at få taget hul på
disse spændende projekter.
Ringkøbing Ferieby – Ranonia
Erhvervsvækst Ringkøbing har taget initiativ til at etablere en ny ferieby i
forlængelse af Ringkøbing Havn. RUF har indgået i et samarbejde med dem
om borgerinddragelsesdelen af dette projekt. Ranonia vil få stor indflydelse
på vores by. Nogle vi sig positivt og andre vi sige negativt. Hvis det skal
etableres, synes vi i RUF, at det skal ske inder hensyntagen til den kulturarv,
vi har i vores by. Den bedste måde at sikre det på, er gennem en grundig
drøftelse med byens borgere. Derfor stod vi for et borgermøde d. 5.2. i
Rådhushallen, hvor 200 borgere deltog. Forud for det havde vi et møde med
de nære interessenter omkring havnen, så de først kunne høre, hvad det
handlede om. Vi bidrager gerne i den videre forløb omkring
borgerinddragelsen, men vi er ikke en del af selve projektet.
Naturstier langs Vonåen
Det seneste projekt, vi er blevet involveret i, handler om etablering af
naturstier i området langs Vonåen fra Ringkøbing Fjord til Stadil Fjord. Vi har
her nedsat en følgegruppe, der sammen med Naturkraft og firmaet KRADS
skal udarbejde en beskrivelse af, hvad der kan indgå i projektet. Beskrivelsen
skal være grundlaget for en ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden. Projektet
løses i tæt sammenhæng med Klimasikringsprojektet ved Skelbækken, hvor
der skal etableres en pumpestation og diger mellem Naturkraft og Vonåen.
Det er en unik mulighed for at gøre en række offentlige anlægsmidler nyttige i
vores brug af og kontakt med naturen.
Tilskud fra RUF
Vi har nogle midler i RUF, som dels stammer fra en pulje, kommunen har
stillet til rådighed for de fem udviklingsfora i kommunen. Så får vi lokale
sponsorater og endelig har vi vores medlemskontingent. Det gør alt i alt, at vi
har mulighed for at støtte projekter i vores by, der kan bidrage til udviklingen
af byen. Vi har i 2018 givet 100.000 kr., til Børnenes By og 15.000 kr. til
projektgruppen omkring inkluderende fællesskaber. De har brug for nogle spil
m.v., som kan gøre det attraktivt at mødes med hinanden.
Øvrige aktiviteter:
Vi har i bestyrelsen drøftet mange ideer, projekter m.v. Nogle af dem, vil vi
under eventuelt fremlægge for jer, for at høre om I synes, det kunne være en
god ide at arbejde videre med det.
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Tak til bestyrelsen
En forening er både afhængig af sine medlemmer og sin bestyrelse. Jeg
synes, I har en rigtig aktiv bestyrelse, der arbejder målrettet for at udvikle
vores by. Jeg vi gerne benytte lejligheden til at takke den øvrige bestyrelse
for den store indsats, de har ydet. Tak til Christina Hedegård, Martine
Brumsbjerg, Carsten Stubkjær Mumm, Jakob Muldkær Rasmussen,
Flemming Merrild og Julie Vesterby.
Sponsorer:
Jeg nævnte før, at vi har en række sponsorer, der har bistået både med
opstartsfasen og med konkrete projekter. Jeg vil gerne på RUFs vegne rette
en stor tak til
Ringkøbing-Skjern Kommune, Vestjysk Marketing, Jyske Bank, Ringkøbing
Landbobank, Vestjysk Bank, RAH, Primohuset, Vestjysk Landboforening,
Erhvervsvækst Ringkøbing, Advokatfirmaet Thorninger, Generator og
Naturkraft.
Udover at Ringkøbing-Skjern Kommune er en rigtig god sponsor til vores
projekter, så vil jeg også gerne her sige en stor tak til både det politiske og
det administrative system i kommunen. Vi møder stor forståelse for vores
ideer og stor samarbejdsvilje og støtte til dem. Jeg må sige, vi har en
velfungerende og professionel kommune, der har øje for udviklingen af vores
by.
Samarbejdspartnere:
Ligeledes skal der rettes en tak til de gode samarbejdspartnere, som RUF
har været i forbindelse med i årets løb. Ud over vores 8 projektgrupper drejer
det sig om Naturbydelen, Ringkøbing Handelsforening, Ringkøbing
Håndbold, Ringkøbing Gymnasium, Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing
Skole, Ringkøbing-Skjern Ungdomsråd, Ringkøbing-Skjern
Uddannelsescenter, Ringkøbing-Skjern Boligforening, Ringkøbing-Fjord
Turisme, Ringkøbing-Skjern Museum, Ringkøbing Medborgerhus, VUC,
DSB, Kulinarisk Vestjylland, Erhvervsskolen Vestjylland, Fjordgården og de
øvrige fire udviklingsfora i kommunen.
Sidst men ikke mindst skal der også rettes en stor tak til alle jer, der mødt
frem i dag og de mange af jer, der er medlemmer af foreningen hvad enten
det er som borger, som forening eller som virksomhed. Vores medlemmer er
jo hele grundlaget for foreningen. Som nævnt før er der plads til endnu flere.
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