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Ringkøbing Udviklingsforum 
 
Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 22.3.2021. 
 
RUF har nu eksistereret i tre år. Jeg vil her fortælle om de aktiviteter m.v., 
som vi har været involveret i i det forløbne år. 
 
Ligesom alle og hele samfundet har været præget af corona situationen, så 
har det naturligvis også påvirket RUF. Alene det, at vi er nødt til at afvikle 
generalforsamlingen virtuelt er et tydeligt eksempel herpå.  
 
Det har dog ikke betydet, at vi ikke har kunnet lave noget i det forløbne år. 
Der er heldigvis sket rigtig meget både hos os, men også i Ringkøbing 
generelt. 
 
Medlemstal. 
Et vigtigt grundlag for enhver forening er foreningens medlemmer. Vi er i dag 
17 foreninger, 20 virksomheder og 30 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 
Helhedsplan 2050 for Ringkøbing by er jo vores grunddokument i 
Udviklingsforum. Ringkøbing-Skjern Kommune har vedtaget en prioritering af 
arbejdet med Helhedsplaner og revision heraf i kommunen. Vi er desværre 
ret langt nede på den liste, da vores Helhedsplan jo ikke er så gammel. Der 
er dog nogle vigtige emner omkring havnen, infrastruktur, p-pladser i byen 
samt stier og grønne områder. Vi har aftalt en drøftelse med kommunen 
omkring disse emner.  
 
Projektgrupperne 
Projektgrupperne var i begyndelsen en af hovedhjørnestene i foreningens 
arbejde. Vi har i dag 6 projektgrupper, hvor mange frivillige arbejder med 
mange forskellige indsatser for at udvikle vores by. Hvis der er ideer til nye 
projekter eller andet, der kan bidrage til at udvikle vores by, så der det 
bestemt muligt at oprette en projektgruppe til det, og dermed få støtte og 
vejledning fra Udviklingsforum til arbejdet. Nogle af de eksisterende 
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. 
 
Naturkraft 
Vi har helt fra starten haft et rigtig godt samarbejde med Naturkraft. Desværre 
har Naturkraft lidt meget under corona, så de har haft en rigtig vanskelig start. 
Så meget desto mere er det vigtigt, at vi alle bakker op om og støtter denne 
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2 
 

vigtige oplevelsespark, som i høj grad fremover vil være med til at 
understøtte alt det, der sker i Ringkøbing.  
Samarbejdet mellem Naturkraft og RUF er på flere planer. Vi er sammen om 
at gøre Vonåen mere tilgængelig. Det kommer jeg tilbage til senere. Så er 
der etableret en projektgruppe, hvor frivillige bistår Naturkraft med guidede 
ture, information til gæsterne, plantning af træer og i det hele taget hjælper 
med praktiske opgaver, hvor der er behov for det.  
Så har vi også arbejdet sammen med Naturkraft om at få Ringkøbing og 
Naturkraft med i Nationalparken. 
 
Så har vi også været involveret i en række større projekter: 
 
Stationsbygningen 
Vi startede i 2018 med at planlægge et ungdomshus i stationsbygningen. 
Den skal også rumme en Café, der drives af Erhvervsskolen Vestjylland. Og 
så skal der også fortsat være ventesal for de rejsende.  
Vi er kommet langt. Arkitekt Bo Christensen har udarbejdet et meget 
spændende og utraditionelt bud på, hvordan ungdomshuset kan indrettes. 
 
Vi har fået stor støtte fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunen har 
således bevilget os et årligt tilskud til at dække de faste omkostninger samt 
en kommunegarant på 1,1 mill kr. til lån til ombygingen. 
 
Det har givet os mulighed for at indgå en lejekontrakt med DSB, der fortsat 
ejer bygningen. Vi disponerer således nu over hele stationsbygningen.  
 
Det, der virkelig satte skub i gennemførelsen af de mange planer, var en 
donation på 1,6 mio kr. fra Ib Malgaard Lauridsens fond. På baggrund heraf 
kunne vi søge tilskud fra Realdania fonden, der har bevilget os 1 mill. kr. 
Sammen med et tilskud fra DSB har vi nu samlet 4,3 mill. kr. sammen. Det 
sætter os i stand til at påbegynde og gennemføre det meste af ombygningen. 
Corona og nye regler omkring byggesagsbehandling har forsinket processen, 
men vi forventer meget snart at kunne gå i gang med ombygningen.  
 
Vi havde håbet på at kunne indvie selve ungdomshusdelen sidste år, men det 
satte Corona desværre en stopper for, da de unge jo ikke må mødes. Det må 
de stadig ikke, men vi håber, det meget snart bliver muligt.   
 
Det overordnede arbejde med projektet i stationsbygningen er lagt i 
hænderne på en selvstændig bestyrelse, hvor også RUF bidrager med 
arbejdskraft. Selve etableringen af ungdomshuset står Ungdomsrådet for. 
 
Vonåen – Det Blå Trail 
 
Vi påbegyndte et projekt omkring Vonåen – Det Blå Trail – i 2018 i tæt 
samarbejde med Naturkraft.  
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Vi har afholdt en workshop d. 15. august sidste år, hvor der deltog 50 
personer. Det var en rigtig god dag, hvor vi med udgangspunkt i Sommerlyst 
sejlede til Gl. Sommerlyst og efterfølgende fik drøftet og fremsat rigtig mange 
gode ideer til projektet. Det er dem, der nu skal arbejdet videre med. 
 
Herudover blev der også afholdt en workshop d. 20. august, hvor vi sammen 
med Lokale- og Anlægsfonden drøftede det spændende projekt omkring Det 
Blå Trailcenter. Der har således været meget aktivitet omkring Vonå projektet 
i 2020 på trods af de vanskelige omstændigheder. 
 
Selve projektet er netop grundigt gennemgået forud for denne 
generalforsamling. Så her skal jeg blot nøjes med at sige, at projektarbejdet 
lige nu koncentrerer sig om to hovedelementer. Det ene hovedelement er de 
anlægspunkter, der skal etableres langs Vonåen til gavn både for dem, der 
sejler på åen og for dem, der kan komme hen til anlægspunkterne fra 
landsiden. Det andet hovedelement er selve stisystemet langs Vonåen.  
 
I gennemgangen forud for generalforsamlingen opfordrede jeg alle, der lyst til 
at være en del af og bidrage til dette spændende projekt, at melde sig til 
netop det, man har lyst til at arbejde med. Det kan man gøre ved at henvende 
sig til en fra bestyrelsen. 
 
Stier og grønne områder i Ringkøbing 
 
Vi har gennem flere år haft et ønske om at få sat gang i planlægningen og 
gennemførelsen af flere stier i Ringkøbing by og omegn. Der skulle have 
været afholdt en workshop i april sidste år, men den blev pga corona aflyst. 
Nu er vi imidlertid i gang sammen med skovfoged Poul Gregersen med at få 
udpeget og planlagt de stisystemer, vi mener, kunne være relevante.  
 
Dette arbejde har Børnenes By også udvist interesse for, så vi samarbejder 
med dem om nye stisystemer.  
 
Tanken er at lave stier rundt omkring Ringkøbing samt at lave en sti inde i 
den gamle bydel. Her er tanken at knytte historier og andre informationer op 
på selve stisystemet, så man kan få mere viden om byen, når man følger den 
planlagte rute.  
 
Tilskud fra RUF 
Vi har nogle midler i RUF, som dels stammer fra en pulje, kommunen har 
stillet til rådighed for hver af 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 2020 brugt midler dels til svindelsagen, jeg 
omtalte før og dels til Vonå projektet.     
       
Byfora-samarbejdet mellem de fem centerbyer 
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Vi har et rigtig godt samarbejde med de øvrige fire udviklingsfora i de andre 
centerbyer i kommunen. I dette samarbejde deltager Landdistriktsrådet også. 
Vi dækker derfor hele kommunen. Vi holder hinanden orienteret om, hvad der 
foregår i de øvrige byer samt koordinerer der, hvor det er hensigtsmæssigt. 
 
Fra i år er det Ringkøbing Udviklingsforum, der varetager formandskabet i 
Byfora. 
 
FrivilligVest 
Vi har et rigtig godt samarbejde med FrivilligVest. 
Sammen med FrivilligVest udbyder vi et kursus for bestyrelserne i 
foreningerne i Ringkøbing, hvor man kan få råd og hjælp til arbejdet i 
bestyrelsen. Det har dog pga corona ikke været afviklet i år. 
 
Sammen med de øvrige udviklingsfora har vi etableret en grejbank. Mange 
foreninger råder over forskellige materialer, som kun udnyttes sporadisk. 
Dette kan komme mange flere til gode. Herudover vil vi i de enkelte 
udviklingsfora også gerne give midler til nye materialer, hvis foreningerne har 
behov for det. Alt dette skal indgå i en fælles grejbank, der organiseres og 
vedligeholdes af FrivilligVest. Materialerne skal fortsat tilhøre og i givet fald 
udlånes fra dem, der ejer materialet, men der skal skabes et fælles overblik 
over alle materialerne, samt hvordan man kan få fat i det. Det er netop 
formålet med Grejbanken. 
 
Så har kommunen taget initiativ til en drøftelse af, hvordan vi i kommunen 
fremover organiserer det frivillige arbejde. Vi har deltaget i en virtuel 
workshop om det. Til det formål udarbejdede vi i Byfora et fælles oplæg. Det 
sætter i høj grad FrivilligVest i en nøglerolle i dette arbejde. Vi ser gerne, at 
FrivilligVest bliver en mere synlig og aktiv spiller i det frivillige arbejde. 
 
Det er foreslået, at der skal etableres et Frivilligforum, der dækker alt frivilligt 
arbejde i kommunen. Vi foreslår, at FrivilligVest skal være den praktiske del i 
dette arbejde.     
 
Information 
Vi udsender hvert halve år en information til alle medlemmer om, hvad der 
sker i foreningen, så man kan holde sig orienteret.  
Herudover kommer vi gerne i foreninger og virksomheder m.v. og holder 
oplæg om Ringkøbing Udviklingsforum, hvor vi forhåbentlig kan få en god 
dialog om, hvordan vi sammen udvikler Ringkøbing.  
Der er ingen tvivl om, at på dette område kan vi blive bedre. Det er vigtigt, at 
man i Ringkøbing hører om, hvad vi laver. Og det er også vigtigt, at vi gør 
noget aktivt for at tiltrække flere medlemmer. Vi vil meget gerne have hjælp til 
dette arbejde, så hvis der er nogen, der har lyst til at give en hånd med her, 
må de meget gerne henvende sig til en fra bestyrelsen. 
 
Kommende aktiviteter: 
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I 2021 fortsætter vi det store arbejde med Ungdomshuset og Caféen i 
stationsbygningen, projektet med Vonåen – Det Blå Trail og stisystemer i 
Ringkøbing. 
 
Herudover vil vi lægge kræfter i de punkter omkring revision af 
Helhedsplanen, som vi skal drøfte med kommunen. Det er rigtig vigtige 
emner for vores by, så vi vil gøre, hvad vi kan, for at påvirke udviklingen 
positivt her. 
 
Der kan være mange andre ideer og spændende projekter, der kan tages op. 
Vi er meget lydhøre i bestyrelsen for nye initiativer og ideer, som kan udvikle 
vores by. Så I er hjertelig velkomne med nye ideer. Vi forventer så blot, at I 
også vil bidrage til arbejdet med disse ideer. 
 
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 Anni Damgaard, Jakob Muldkær 
Rasmussen, Bo Lodbjerg, Jeannett Larsen, Lena Ploug og Johan Gade.  
 
Til sidst tak til vore vores revisor Allan Stampe og vores suppleanter Karsten 
Rasmussen, Torben Nielsen, Bo Christensen, Amalie Damgaard, Søren 
Hebro, Kirsten Leth og Niels Kjær. Vi har desværre ikke haft mulighed for at 
mødes med suppleanterne i 2020 pga corona. Det håber vi bestemt, der er 
muligheder for i 2021.  
 
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 fra dem. Jeg kan kun gentage, hvad 
jeg sagde sidste år: Vi har en velfungerende og professionel kommune, der 
har øje for udviklingen af vores by og påskønner den frivillige indsats.  
 
Samarbejdspartnere: 
Ligeledes skal der rettes en tak til de gode samarbejdspartnere, som RUF 
har været i forbindelse med i årets løb. Ud over vores 6 projektgrupper drejer 
det sig om Naturbydelen, Ringkøbing Handelsforening, Ringkøbing 
Gymnasium, Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Skole, Ringkøbing-Skjern 
Ungdomsråd, Ringkøbing-Fjord Turisme, Ringkøbing-Skjern Museum, 



6 
 

Ringkøbing Medborgerhus, DSB, Erhvervsskolen Vestjylland og de øvrige 
fire udviklingsfora i kommunen. 
 
Sidst men ikke mindst skal der også rettes en stor tak til alle jer, der deltager i 
denne specielle generalforsamling 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. 


