


Diskussion / debat.

• Hvad har jeg ikke taget med.

• Hvad kan jeg/vi selv kan gøre.

• Hvis jeg havde penge nok.

• Hvis jeg ikke skulle tænke på politik m.m..



Hvad har jeg ikke taget med

• Natur Kraft. 

• Søndervig feriepark.

• Projekter der er godt i gang, selv om de har stor betydninger for vores 
by og område.



Hvad kan jeg/vi selv gøre ?

• Hvornår finder man sig godt tilpas – glad ?

• Hvad gør, at man har det godt ?

• Kan man have det godt alle steder ?

• JA - og det er ofte små ting, som gør, at man er glad, eller føler os 
godt tilpas.

• Det kan vi faktisk give hinanden, uden det koster noget !!! 

• Vi kan faktisk aftale det her i aften, og starte i morgen.

• VI SKAL GØRE NOGET UVENTET FOR 3 PERSONER HVER DAG !

• https://www.youtube.com/watch?v=X3ld9_p2bS0

• 100 personer – bliver til 108.000 om året.

https://www.youtube.com/watch?v=X3ld9_p2bS0


Hvis jeg havde penge nok !

• Infrastruktur – 2 plus 1 vej.

• Dubai måden !!!!
• Når vi så ikke er Dubai, så vil jeg fordele pengene anderledes. Mere til få, og 

så vælge dem, som kan gøre en forskel. 



Hvis jeg ikke skulle tænke på politik m.m..

• Ringkøbing K – skal redes !! NY LOKALPLAN.
• Vellingvej skal delvis nedlægges

• Fjorden skal ”bygges” mere sammen med Ringkøbing K

• Mulighed for, at førstegang ejer kan udleje i ex. 10 år, så der kan komme gang 
i salget af huse.

• Alkohol – natteliv
• Vi bliver nødt til at skabe nogle steder for vores unge mennesker. 



Fjorden skal i spil !!!!

• Synes slet ikke, at vi formår at bruge den nok.

• Sand ind i fjorden langs bredden i Ringkøbing by.

• Tømmerflåder i fjorden, som man kan svømme, sejle eller ro ud til.

• Vores skoler, skal ændre deres undervisning:
• Svømning, skal naturligvis være i fjorden om sommeren.

• Eleverne skal naturligvis lærer, Kajak, Vindsurfing og Kitesurfing.

• Biologi og natur fag, skal i høj grad laves i naturen og omkring fjorden.

• = Undervisning lokale på fjorden – ud fra Ringkøbing K. 











Det er vildt, hvad vi kan sammen !!!

• Hvad vi sammen kan gøre – er næsten ikke til at forstå.

• Lad os lege med Natur Kraft.

• Vi er 57.000 bogere i kommunen, jeg antager at 2/3 har en Facebook 
profil, hvilket er 38.000.

• Et forsigtig bud er, at 55 personer ser dit opslag.

• Svarer til 2.090.000 personer der ser opslaget – der vil naturligvis 
være mange gengangere, men alligevel…….. 

• Tænk lige over en start vi kan give Natur Kraft – uden det koster noget 
!



MIT STØRSTE ØNSKE / MULIGHED FOR 
OMRÅDET.
• At vi står sammen, og gør en forskel.

• At vi lægger ”jante loven” lidt på køl.

• At vi bliver Danmarks mest positive kommune.

• At vi alle dagligt tør dele gode historier fra området.

• At vi dagligt tør hjælpe andre/fremmede, med at få en god oplevelse.

• DET VIL GØRE OS TIL NOGET HELT UNIKT IKKE KUN I VORES 
LANDSDEL, MEN I HELE VERDEN.



TØR I VÆRE MED TIL DET ????


