
1 
 

Ringkøbing Udviklingsforum 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 
 

 
Dato: Mandag den 26. marts 2018. kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Primohuset, I.C.Chr. Allé 1, Ringkøbing 
 
Deltagere:  Carsten Mumm (CM), Julie Vesterby (JV), Hans Christian 

Vestergaard (HCV), Christina Hedegård (CH), Jacob M. 
Rasmussen(JMR), Martine Brumsbjerg (MB) og Katja Dybdahl 
(KD) 

 
Fraværende m/afbud: Andreas Leidesdorff (AL) & Flemming Merrild (FM) 
 
 
Dagsorden (referat skrevet med kursiv): 

HCV orienterede først om at Andreas Liedesdorff har for meget at se til og derfor er 
Flemming Merrild indtrådt i bestyrelsen. 
CM har indvilget i at overtage kassér posten til AL er tilbage. 
 

1. Vision for bestyrelsen 
Opfølgning på arbejdet med visionen for Ringkøbing Udviklingsforum. På 
sidste møde arbejdede vi med elementer til visionen. Resultatet heraf er 
tidligere fremsendt. 
 
Christina har nogle procesværktøjer, vi kan anvende til at konkretisere 
visionen.   
 
Det blev på bestyrelsesmødet besluttet at Ringkøbings Udviklingsforums 
vision drøftes på et selvstændigt bestyrelsesmøde, bestående af bestyrelsen 
og JV. 
 
CH laver et oplæg iht. nogle af de procesværktøjer hun har. 
 

2. Siden sidst 
 Kommunikationsopgaven. 

Martine har arbejdet med forskellige elementer i denne opgave, og vil 
fortælle om resultatet heraf. 
MB og JV har sammen talt om hvordan det skal gribes an, og hvad 
der kommer først.  
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Den nuværende Facebook gruppe nedlægges, MB opretter en 
facebook side i stedet. En facebook side er nemmere at kommunikere 
på end en gruppe. 
Logo, vision, mål og målgruppe arbejdes der videre med på et 
separat bestyrelsesmøde. 

 Administration af foreningen, herunder medlemsrekruttering. 
Katja, Andres og Hans Chr. har møde d. 15.3. herom. Vi informerer om 
resultatet heraf 
KD arbejder videre med at få betalingsdelen til at fungere og har 
udarbejdet et forslag som kan sendes ud til potentielle medlemmer. 
KD informerer så snart vi er klar til at ”gå i luften” 

 Møde i Udviklingsfora for de fem centerbyer d. 15.3. 
HCV orienterede fra mødet. 

 Møde med direktør Marianne Oksbjerre, Uddannelsescenter 
Ringkøbing-Skjern. 
HCV orienterede fra mødet.  

 Information om Udviklingsforum. 
Hans Chr. har holdt oplæg om Udviklingsforum i Rotary og Danmission. 
HCV informerede herom 

 Møde om vision for Ringkøbing-Skjern Kommune – Det gode liv 
Hans Chr. har deltaget på vegne af de fem centerbyer. 
HCV orienterede herom 

 Andet HCV orienterede om at der den 13/4 skal være med med RKSK 
vedr. cykelturisme -vi var velkomne, der var desværre ingen fra 
bestyrelsen der havde mulighed for at deltage. 
HCV orienterede om status fra Realdania ansøgningen til 
udstillingscontainere til Naturkraft. Direktøren fra Naturkraft Peter Sand, 
mente ikke at pengene tilfaldt dette projekt, og vil derfor søge midler 
andet steds til containerne. Men Realdania har endnu ikke afgjort 
hvem der får midlerne.  

3. Kommunikationsstrategi 
Drøftelse af kommunikationsstrategi for Udviklingsforum 
Julie Vesterby og Martine kommer med oplæg til drøftelse heraf.  

JV & MB fortalte om deres overvejelser. Det blev besluttet at Ringkøbing 
Udviklingsforum (RU)vision drøftes på et selvstændigt bestyrelsesmøde, 
bestående at bestyrelsen og JV. Der kom forslag om at Ringkøbing den 
26/4, afholder Open By Night, og her kunne RU invitere en grafiker som kan 
male/tegne de input han/hun får fra borgere, på et lærred og derfra kan 
der tages afsæt i et RU Logo. CH kontakter en grafiker. JV og MB tager 
kontakt til Vestjysk Marketing for at høre om de, samme aften, kan hjælpe 
med at få lavet en ”start” hjemmeside ligeledes ud fra hvad grafikeren gør. 
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4. Liv i den gamle stationsbygning 
Jacob har fået en henvendelse fra DSB ejendomme vedr. den gamle 
stationsbygning. Jacob orienterer herom. HCV og JMR fortalte at de begge 
var indkaldt til møder med DSB. HCV informere fra mødet. 

 

5. Kontakt til de syv projektgrupper 
Det foreslås, at vi indkalder de syv projektgrupper til et møde, hvor de 
informerer om deres arbejde. Mødetidspunkt fastlægges.  

HCV foreslog at RU invitere de 7 formænd/kvinder til et bestyrelsesmøde, 
hvor de får lejlighed til at fremlægge en status på deres projekter. Der var 
bred enighed i bestyrelsen om at vi på nuværende ikke har plads til at 
mødes med de 7 formænd/kvinder, da RU’s grundpæle endnu ikke er helt 
på plads. Det blev derfor besluttet at HCV tager kontakt til de 7 
formænd/kvinder og informere bestyrelsen herefter. 

 

6. Etablering af dagligvarebutikker i Ringkøbing 
Henvendelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune vedr. udtalelse til ansøgning 
om etablering af dagligvarebutikker i Ringkøbing. Materiale vedlægges. Det 
blev i bestyrelsen drøftet hvordan RU forholder sig til henvendelsen fra RKSK 
vedr. ovenstående. Det blev besluttet at HCV laver et udkast til RKSK som 
bestyrelsen godkender. RU’s holdning er at de bakker op om udvikling, men 
hvor der placeres dagligvarebutikker må være en kommunalbeslutning og 
RU henviser til helheldplanen. 

 

7. Nye aktiviteter/projekter 
På sidste møde i bestyrelsen blev der foreslået forskellige nye aktiviteter, som 
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Udviklingsforum kan være aktiv omkring. Blandt en række forslag nævnes 
her: 

 Ungeaktiviteter i Ringkøbing 
 Foreninger/netværk 
 Centrum 
 Bosætning 
 Et årligt borgermøde kombineret med fest, revy m.v. og 

generalforsamling 
 1700 tals festival 
 Støtte til eksisterende projekter i byen 

Der er uden tvivl andre relevante projekter, vi kunne arbejde med. Jeg vil 
bede jer overveje, hvad I hver især brænder for. Lad os lave en liste over 
det, vi gerne vil i gang med, og så foretage en prioritering heraf. Dette kan 
indgå en del af processen vedr. visionen. Det blev besluttet at RU pt. kun 
bakker op om 1700 tals festivalen, da RU for nuværende skal bruge kræfter 
på at blive funderet. Så snart det er på plads prioteres ovenstående emner. 

 

8. Besøg hos ”Sager der samler” i Aarhus 
Planlægning af besøgstur til foreningen i Aarhus mhp inspiration m.v. til vores 
arbejde. CH kontakter ”Sager der samler” for at høre om formanden har tid 
og lyst til at komme og fortælle om projektet. 

 

9. Eventuelt 
KD inde vender at der pr. er mange punkter på dagsordenerne og spørger 
om det er muligt at skære lidt ned på dem for at få plads til at for RU stablet 
på benene? Måske kan RU tage de mest presserende emner op? Der 
bakkes op af bestyrelsen til at få RU stablet på benene inden der skal 
konkret emner på dagsordenen. Og konklusion blev at HCV tager kontakt til 
de 7 arbejdsgrupper og orientere bestyrelsen efterfølgende, når RU får 
henvendelser fra eks. RKSK og andre der ønsker en udtalelse/en forholdelse 
til et konkret emne, så bakker RU og melder ud at RU er under opbyggelse 
og at vi derfor ikke kan udtale os konkret endnu.  

 

10. Kommende møder 
Der fastsættes kommende møder for bestyrelsen. Aftale om, hvilken ugedag 
og hvilket tidspunkt på dagen, der passer alle bedst. 

Følgende datoer til kommende møder: 
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16/4-18 kl 19-21 Emne: Open By Night arrangement  

24/5-18 kl. 19-21 Emne: “Sager der samler” 

12/6-18 kl. 19-21 Emne: Vision 

 

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

 

 

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

suppleanter den 30.03- 2018 

 


