Ringkøbing Udviklingsforum
Bestyrelsesmøde torsdag d. 25. oktober 2018. kl. 19.00 – 21.00
Sted: Pilevej 9, 6950 Ringkøbing
Deltagere: Hans Christian Vestergaard (HCV), Martine Brumsbjerg (MB) (deltog telefonisk
vedr. pkt. 5), Carsten Mumm (CM), Jacob M. Rasmussen(JMR) og Julie Vesterby (JV).
Fraværende: Christina Hedegård (CH), Flemming Merrild (FM)
Dagsorden:

1. Siden sidst










Skjern Udviklingsforum – Gentænk Skjern 15.9. kl. 13.30 – 17.Hans Chr.
deltog i Skjern Udviklingsforum store møde omkring Gentænk Skjern. Der
var 9 forskellige stande med over 100 skjernborgere, der præsenterede en
lang række forslag til, hvordan man på hver deres område kunne bidrage til
udviklingen af Skjern. Det skal munde ud i en helhedsplan for Skjern. Alt i alt
et spændende og godt tilrettelagt møde.
Skjern Udviklingsforum har bl.a. et forslag om etablering af en gangbro over
banearealet, så de to bydele kan bindes bedre sammen. Det er meget
samme ide, som vi arbejder med. Jeg drøftede med viceborgmester Søren
Elbæk, om muligheden af, at de to Udviklingsfora gik sammen om et fælles
projekt her. Det ville han gerne støtte.
HCV informerede om, at Arne Vedsted fra Projektgruppen gerne ville deltage
i et samarbejde med Skjern. HCV arrangerer møde herom.
Møder med Peter Kjølbye, Ringkøbing K og Hans Christian, RUF
PK var interesseret i et samarbejde med RUF mhp videregivelse af
information om Ringkøbing K, hvilket jeg tilkendegav, vi meget gerne ville
indgå i. Ringkøbing K vil gerne indgå i samarbejde med vores frivilliggruppe,
så der også kan arrangeres ture i området. De er i gang med etablering af en
Naturbase (et fælleshus) på området, som de frivillige også vil kunne
anvende. PK vil gerne bidrage med kontakter omkring støtte til
Stationsbygningsprojektet samt gerne bistå med afvikling af arrangementer i
RUF. Der er tidligere fremsendt referat fra mødet.
Kickoff for ny Handelspolitik for Ringkøbing-Skjern Kommune 24.9.
Julie deltog i mødet på RUF’s vegne. Julie informerer om mødet.
JV og JMR havde deltaget i mødet. Det var et godt og inspirerende møde.
Der skal ansættes en ny deltids handelschef for hele kommunen.
Møde med REMA 1000 d. 4.10.
Jacob og Hans Christian deltog i mødet. Der er sendt referat fra mødet til
bestyrelsen. Carsten har efterfølgende kommenteret herpå. Vi drøfter vores
videre holdning til projektet, se pkt. 3 på dagsorden.
Møde om havneprojektet d. 9.10.
Hans Christian deltog i planlægningsmøde med kommunen og
projektmagerne. Det blev aftalt, at der skal gennemføres møde med havnens
interessenter samt efterfølgende et borgermøde. RUF vil stå for
planlægningen af borgermødet og facilitere processen. Der er aftalt nyt
møde d. 20.11.









Møde med Naturkraft og Lokale- og Anlægsfonden d. 10.10.
Hans Christian deltog i mødet, som var en præsentation af Naturkraft og ikke
mindst de mange naturherligheder, der omgiver Naturkraft. Jacob fra LOA
kom således med på en sejltur på Vonåen. Der vil her være mulighed for at
etablere en række naturattraktioner, som byens borgere og turister vil kunne
udnytte rekreativt.
Bypolitisk seminar d. 23.10.
Der er indkaldt til bypolitisk seminar d. 23.10. Hans Christian har ikke
mulighed for at deltage. Jacob deltager, men er i sagens natur her
repræsentant for Handelsforeningen. Er der andre fra bestyrelsen, der vil
kunne deltage på RUF’s vegne?
JMR havde deltaget i mødet. Det blev drøftet og aftalt, at HCV medtager til
næste møde i det fælles Byforum et forslag om en fælles drøftelse af
udviklingen af kommunen mhp hvordan vi sikrer vigtige styrkepositioner i
hver af de enkelte byer, så vi bliver stærke hver for sig på udvalgte områder
og dermed ikke spilder ressourcerne ved at lade alle kunne alt.
Ny projektgruppe omkring frivillige til Naturkraft
Den nye frivilliggruppe er godt i gang. Der er pt tilmeldt 12 frivillig. Første
opgaver bliver at bistå Naturkraft med præsentation af Naturkraft på Torvet
alle hverdage i efterårsferien.
Profilering af Ringkøbing
Der er indkaldt til møde i undergruppen omkring profilering af Ringkøbing d.
30.10. Hans Chr. deltager.

2. Ansøgning om tilskud til Projekt flere fællesskaber
Der er fremsendt ansøgning fra projektgruppen vedr. inkluderende fællesskaber om
ansøgning på 15.000 kr. Ansøgningen behandles på mødet.
Der er ikke indkommet andre ansøgninger pt.
Der er efterfølgende fremkommet en ansøgning fra Børnenes By, som var sendt til
bestyrelsen. Det blev aftalt, at denne ansøgning også blev behandlet. Dog var CM
inhabil til dette pkt. HCV havde modtaget en positiv tilkendegivelse fra FM om
ansøgningen. FM bemærkede, at han var betænkelig ved, at man anvendte hele
tilskudspuljen til ét projekt. Det blev tilkendegivet, at da der er 200.000 kr. i puljen
fra kommunen og Udviklingsforum herudover også disponerer over kontingenter og
sponsorater, vil der i høj grad også være plads til andre projekter.
Vedr. ansøgningen om Flere Fællesskaber blev det aftalt at imødekomme
ansøgningen på nogle nærmere angivne præmisser, der er anført i vedlagte svar til
projektgruppen. Ansøgeren indkaldes til et møde mhp uddybning af bevillingen.
Vedr. ansøgningen fra Børnenes By, blev det aftalt at imødekomme ansøgningen
på nogle nærmere angivne præmisser, der er anført i vedlagte svar til
projektgruppen.

3. Høringssvar vedr. REMA 1000
Drøftelse af vores holdning til udformningen af arealet omkring REMA 1000’s
placering ved Herningvej.
HCV havde modtaget referat fra seneste møde omkring REMA 1000. Det

vedlægges. Det blev aftalt, at RUF bakker op om de tilkendegivelser, der er anført i
referatet

4. Opsamling på drøftelsen af mission og vision
Christina fremsender det endelige forslag til logo.
Logoet blev drøftet i forbindelse med pkt. 5. Der var enighed om, at der skal
arbejdes videre med udformningen af logoet. Et alternativ er, at det alene er navnet
(med en særlig skrifttype), der er logoet. En anden mulighed er af lave en logofigur
(sammen med navnet), der bedre illustrerer RUF. Det blev foreslået, at man kunne
lave en stilistisk udgave af Ringkøbing kortet i Helhedsplanen. HCV tilkendegav, at
han ikke vidste, hvad CH havde aftalt med grafikeren om det videre forløb. HCV
melder tilbage til Christina.
HCV havde lavet et forslag til en kort udgave af visionen med udgangspunkt i
drøftelserne fra sidste møde (vedlægges). Pga tidsnød og at ikke alle var tilstede,
blev det aftalt, at punktet om visionen tages op på næste møde.

5. Kommunikationsopgaven
Status på arbejdet med hjemmeside, facebook m.v. v/Martine
MB informerede om arbejdet med hjemmeside, webhotel m.v. MB og JV havde
deltage i et møde med Vestjysk Marketing, som gerne ville sponsere hostingen af
vores hjemmeside. Der skal foretages en prioritering af, hvad der skal indgå i
hjemmesiden. Det aftaltes, at hjemmesiden gøres færdig i løbet november.
HCV følger op på flytning af domæne, så det kan overgå til Vestjysk Marketing. Det
blev aftalt, at der skal være en fælles mailadresse for RUF samt angivelse af
individuelle mailadresser for hvert bestyrelsesmedlem.
MB havde ligeledes som aftalt arbejdet videre med et oplæg omkring en video vedr.
RUF og bestyrelsen. Der var fremsendt en beskrivelse heraf til bestyrelsen.
Det blev aftalt, at dele videoen op i en generel del, hvor RUF præsenteres og en
specifik del, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenteres. Den generelle
del må ikke være for lang, da den skal kunne bruges på de sociale medier. Forslag
om at kontakte John G vedr. anvendelse af en droneoptagelse af Ringkøbing. Det
blev aftalt, at videoen skal produceres i begyndelsen af 2019, så den er klar til
generalforsamlingen.
Under evt. (hvor MB ikke deltog) blev det aftalt, at punktet tages op igen på næste
møde mhp drøftelse af tidsplanen for udarbejdelsen af videoen.

6. Fastlæggelse af rammer og indhold for
generalforsamlingen i 2019
På sidste møde blev det aftalt, at HCV kontakter relevante personer. Det har
resulteret i, at Bjarke Hansen fra Primotours har sagt ja til at deltage med et oplæg.
Vi drøfter den nærmere tilrettelæggelse af generalforsamlingen herunder drøftelse
af bestyrelsessammensætningen efter næste generalforsamling idet Flemming har
meddelt, at han ikke fortsætter i bestyrelsen.
Det blev aftalt, at oplægget fra Bjarke Hansen om Udvikling af Ringkøbing By
holdes adskilt fra generalforsamlingen. Endvidere forslag om oplæg i tilknytning til
Bjarkes oplæg omkring Ringkøbing K og Naturkraft. Vi forsøger at få stor
opmærksomhed på arrangementet, så så mange som muligt deltager og at der
også forhåbentlig kommer flere medlemmer ved den lejlighed. Arrangementet
planlægges om et aftenmøde kl. 19.00 – 20.30 (oplæg) og kl. 20.30 – 21.30
(generalforsamling) en mandag eller torsdag aften i marts måned efter aftale med

Bjarke. Sidst var Landbobanken vært ved generalforsamlingen. Vi vil lade
værtskabet gå på omgang, så HCV kontakter en ny vært.

7. Eventuelt
Det blev nævnt, at det er vigtigt, at RUF er opmærksom på sammenkædningen af
de stiforbindelser, der er i Ringkøbing med planerne dels om nye stiforbindelser
(bl.a. i Helhedsplanen), udformningen af arealet omkring banegården, forbindelsen
til Naturkraft og hele arbejdet omkring stiforbindelser i Børnenes By.
Ruf har modtaget en henvendelse fra Bent Østergaard (videresendt til bestyrelsen)
omkring kunst og kultur i bybilledet. BØ vil gerne mødes med RUF herom. Aftalt at
HCV mødes med BØ.

8. Kommende møder
Kommende møder i efteråret for bestyrelsen er fastlagt til 29.11. Vi aftaler møder
for foråret 2019.
Der blev aftalt to møder i 2019 frem til generalforsamlingen:



Torsdag d. 17. januar kl. 19-21
Torsdag d. 28. februar kl. 19-21

Referent Hans Chr. Vestergaard

