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Ringkøbing Udviklingsforum 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 
 

 
Dato: Mandag den 16. april 2018. kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Primohuset, I.C.Chr. Allé 1, Ringkøbing 
 
Deltagere:  Hans Christian Vestergaard (HCV), Christina Hedegård (CH), 

Jacob M. Rasmussen(JMR), Martine Brumsbjerg (MB), 
Flemming Merrild (FM)og Katja Dybdahl (KD) 

 
Fraværende m/afbud: Carsten Mumm (CM)  
 
 
Dagsorden (referat skrevet med kursiv): 

 
Dagsorden: 

1. Siden sidst 
 Administration af foreningen, herunder medlemsrekruttering. 

Der har desværre været problemer med oprettelsen af det 
administrative system, så det både kan modtage indmeldelser og 
betaling. Der arbejdes på højtryk med det, sådan som der også er 
kommunikeret ud. 
HCV informere at systemet som sådan kører, man kan tilmelde sig – 
men man kan ikke betale, da systemet kører som en testudgave. 
Hvorfor vides ikke, men der arbejdes på at få dette løst hurtigst muligt. 
HCV giver tilbagemelding når han ved mere. 

 Henvendelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune om deltagelse i et 
møde d. 8.5. vedr. profilering af Ringkøbing By. Martine deltager fra 
bestyrelsen. 
MB deltager 

 Der har været møde med DSB om stationsbygningen. Der er tilsendt 
bestyrelsen referat herom. 
HCV orienterede at DSB har indkaldt til nyt møde herom den 
23.04.2018. 

 Christina har informeret om kontakten til Poul fra ”Sager der Samler”. 
Han deltager i et møde med bestyrelsen d. 24.05.2018, formændene 
for de andre centerbyer inviteres til at deltage i den del af mødet, 
hvor Poul er med. Herefter fortsætter bestyrelsen med udarbejdelse af 
vision for RUF. 
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 Hans Christian har som repræsentant fra de fem Udviklingsfora i 
kommunen deltaget i to møder i Ringkøbing Skjern Kommune vedr. 
udarbejdelse af ny vision for kommunen omkring ”Det gode Liv”. 
HCV orienterede kort herom 

 Hans Christian kontakter projektgrupperne omkring et møde for at 
følge op på gruppernes aktiviteter. 
HCV foreslog at formændene for de 7 arbejdsgrupper inviteres med til 
open by Night arrangementet – dette var der i bestyrelsen opbakning 
til. 

2. Kommunikationsopgaven 
Opfølgning på arbejdet med kommunikationsopgaven. 
MB og JV har haft møde med Boy Boysen (BB) Vestjysk Marketing. BB har 
tilbudt at lave en hjemmeside ub, Udviklingsforum Ringkøbing skal betale for 
serviceabbpp. på ca. 390 kr. pr. md. Vestjysk Marketing havde desværre 
ikke mulighed for at tilbyde en medarbejder til arrangementet den 26.04 
Open by Night. MB arbejder videre med en hjemmeside, og mailadresser til 
bestyrelsen. KD kom med forslag om at mail adresserne hed formand@, 
næstformand@ osv, på dén måde bliver det nemmere for en ny bestyrelse 
at overtage, dette blev godkendt at bestyrelsen. MB kommer med et 
oplæg til bestyrelsen. MB har lavet en ny fb side, som er åben for alle. MB 
laver en begivenhed til open by Night arrangementet.  

 

3. Open By Night d. 26.4. 
Christina, Martine og Jacob har arbejdet med planlægningen heraf. Vi 
drøfter og færdiggør planlægningen af arrangementet.  

CH har fået fat i grafiker Jimi Holstebro. Han skal have 16.000 kr eks moms + 
kørsel for udarbejdelse af nyt logo for foreningen. Det omfatter bl.a. 
deltagelse i Open By Night 26.4., hvor han tegner ud fra tilkendegivelser fra 
borgerne. 

Jimi Holstebro skal bruge 4 flipover til at tegne på, han har selv tusser med. 
Det blev på mødet diskuteret om Jimi evt. kunne tegne på et stort lærred, 
for at vil blive synlige på torvet -CH kontakter Jimi herfor. 

CH det er vigtigt at vi får fat i borgerne, at vi får stillet de rigtige spørgsmål. 
CH laver et udkast til de spørgsmål vi kan stille denne aften. 

Jimi Holstebro vil gerne drøfte sine tanker og ideer efter eventen med 
bestyrelsen. 

Se program, to do mm. for bestyrelsen, for Open By Night arrangementet i 
bilag 1. 
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4. Eventuelt 

a. HCV orienterede om han har været på besigtigelsestur med RKSK og 
Naturkraft. Der vil blive etableret en sti der går fra Enghavevej bag om 
Generator, følger banen og ud til Naturkraft – stien fortsætter og går bag 
om Hotel Fjordgården. Stien fører ud til det sted, hvor Containerne skal 
opstilles. Der er desværre afslag på ansøgningen til Realdania. Naturkraft 
finder alternativ finansiering. 

Stien fra Enghavevej og ud til Naturkraft forventes færdig maj 2018. 

b. JMR orienterede om at 1700-tals festivalen er en realitet. Udviklingsforum 
Ringkøbing er positive for festivalen og støtter gerne op herom. 

c. CH orienterede om at Velling den 1. sept. Vil afholde West coast fear 
food festival, som er et arrangement med kunst – mad & musik. Der vil 
være forskellige happenings. CH håber at Udviklingsforum Ringkøbing vil 
bakke op herom. 

d. CH foreslog at for at spare på bestyrelsens tid kan man benytte afholde 
virtuelle møder. Bestyrelsen er ikke afvisende herfor. 

e. HCV foreslog at lave et nyhedsbrev til de der har tilkendegivet at de 
gerne vil være medlemmer, hvori han skriver/invitere til Open by Night 
arrangementet og hvor han henviser til indmeldelse i foreningen. 

f. Der var generelt opbakning fra bestyrelsen om at den kortere udgave af 
dagsorden fungerer godt.  
 
 

5. Kommende møder 
Næste møde er torsdag den 24/5-18 kl. 19-21 Emne: “Sager der samler” 

Mødet afholdes i Primohus 1 I.C. Chr. Allé 1, Ringkøbing – kælderen 

 

 

Referat foretaget af sekretær Katja Dybdahl, og udsendt til bestyrelse samt  

suppleanter den 17.04- 2018 

 


