
Ringkøbing Udviklingsforum 
 
Bestyrelsesmøde torsdag d. 6. september 2018. kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Primohuset, I.C.Chr. Allé 1, Ringkøbing 
 
Deltagere: Hans Christian Vestergaard (HCV), Christina Hedegård (CH), Martine 
Brumsbjerg (MB), Flemming Merrild (FM) og Carsten Mumm (CM).  
 
Fraværende: Jacob M. Rasmussen(JMR) og Julie Vesterby (JV). 
 
Referat: 

1. Siden sidst 
 Der har været afholdt møde d. 4.6. med alle projektgrupperne. Der er 

udsendt referat fra mødet. Det vedlægges igen. Næste møde er aftalt til 
mandag d. 19.11. kl. 19-21 i Primohuset. 
Der er forventeligt en ny projektgruppe på vej. Den omhandler det frivillige 
arbejde omkring Naturkraft.   

 Der har været møde med VUC Ringkøbing d. 20.6., der har ønsket et 
samarbejde omkring kontakten mellem udlændinge i byen og virksomheder 
og borgere for derigennem at fremme integrationen. Der er skrevet til 
projektgruppe Tilflyttere og projektgruppe Inkluderende fællesskaber med 
opfordring til, at de kontakter VUC direkte, hvis deres aktiviteter kan være 
relevante i denne forbindelse.  

 Der har været afholde møde med Naturkraft d. 21.6., hvor et samarbejde 
med Lokale- og Anlægsfonden blev drøftet. LOA vil formentlig bidrage til  
etablering af faciliteter til brug for de frivilliges præsentationer og guidning.  
Opfølgningsmøde d. 15.8. omkring forbindelser og aktiviteter ud fra 
Naturkraft og Pumpestation. Det blev her aftalt at igangsætte arbejdet med 
etablering af en frivillig organisation nu. 

 Møde d. 6. juli med Ringkøbing Fjord Turisme. De er interesseret i at bidrage 
til korpset af frivillige omkring Naturkraft, idet disse guider måske også kan 
guide mere generelt omkring Ringkøbing. De vil gerne bidrage med at 
informere om disse aktiviteter (når de kommer i gang) til turisterne.  

 Møde med Ringkøbing-Skjern Kommune og projektfolkene omkring 
Havneprojektet (Ranonia), hvor Christina og Hans Chr. deltog. Hans Chr har 
d. 15.8. haft et opfølgningsmøde med arkitekt Bo Christensen (fra projektet) 
om planlægningen af det videre forløb. Kommunen undersøger 
mulighederne hos de statslige myndigheder, hvorefter der indkaldes til nyt 
møde om det videre forløb. Vi forestiller os, at vi faciliterer inddragelsen først 
af havnens interessenter og dernæst af et borgermøde om hele projektet. 

 Der har været møde i arbejdsgruppen omkring profilering af Ringkøbing, 
hvor Martine og Hans Chr. deltog. Der er ikke udsendt referat fra mødet, 
men det blev vedtaget af nedsætte en mindre gruppe (hvor Hans Chr 
deltager) til at udarbejde et oplæg til aktiviteter omkring profileringen, som 
arbejdsgruppen efterfølgende behandler. 



 Der har været møde d. 29.8. med UCRS, repræsentant fra Skjern 
Udviklingsforum, kommunens bosætningskoordinator (Dorthe) samt Hans 
Chr. Formålet var at drøfte, hvorledes RUF m.fl. kan bistå UCRS med at 
fastholde nye (typisk enlige) lærere i lokalområdet. Dorthe informerede om 
kommunens aktiviteter i forhold til tilflyttere. Der vedlægges en beskrivelse. 
Det blev aftalt, at kommunen inviterer til et fællesmøde for at drøfte, 
hvorledes vi bedre kan fastholde tilflytterne. Herudover blev omtalt et 
velkomstarrangement d. 25.9. i Stauning Lufthavn målrettet unge tilflyttere 
(20-35 år). Invitationen fremsendes senere, så vi kan sende den til relevante 
personer herunder virksomheder, der måtte være interesserede. 

 D. 29.8. var der møde i Byfora. Referat herfra vedlægges. Vi vil senere få 
tilsendt et forslag omkring elektronisk skiltning til høring. Det blev vedtaget at 
vi informerer udadtil omkring vores økonomiske pulje, så den kan komme 
projekter m.v. i lokalområdet til gode. Skjern U gør opmærksom på, at de har 
en mobilscene, som kan lejes (den blev anvendt ved Danmark Dejligst 
festivallen i Brundsbæk Mølle).  

 Hans Chr. har haft møde med fritids- og kulturchef Per Høgh om det videre 
arbejde med Stationsbygningen. Vores tanker er at invitere til et borgermøde 
om anvendelsen, hvor ideholdere kan fremlægge deres ideer. På baggrund 
heraf indstille en gruppe bestående af DSB (ejere), kommunen og RUF til 
byrådet om den fremtidige anvendelse. 

 Projektgruppen Puls i Pulsparken har fået information fra kommunen om, at 
Lokale- og Anlægsfonden ikke har indvendinger mod projektgruppens 
forslag. Gruppen arbejder derfor videre med finansiering og øvrig 
planlægning af projektet. 

 Skjern Udviklingsforum afholder d. 15.9. kl. 13.30 i Kulturcentret et 
arrangement omkring ”Gentænk Skjern”, hvor et forslag til udviklingsplan for 
Skjern vil blive præsenteret. Ringkøbing Udviklingsforum er velkommen til at 
deltage. 

 HCV er inviteret til møde med Peter Kjølbye fra Naturbydelen Ringkøbing K, 
vedr. et samarbejde.  

2. Opsamling på drøftelsen af mission og vision 
På baggrund af resultaterne fra mødet d. 23.8. vil vi drøfte mission og vision for 
Ringkøbing Udviklingsforum. 
Materiale fra mødet d. 23.8. fremsendes snarest.  
Materialet fra mødet d. 23.8. blev drøftet. 
Den anvendte metode er rigtig god og vil kunne anvendes i det videre forløb og til 
andre tilsvarende processer. 
Et vigtigt element er kommunikation og her finde frem til, hvordan vi henvender os? 
Forslag om, at portrættere lokale ildsjæle på vores hjemmeside. 
HCV udleverede et udkast til elementer i den fremtidige vision, baseret på de 
tidligere drøftelser. Det blev aftalt, at der udarbejdes et forslag til en kort version af 
visionen baseret på nøgleordene i udkastet. Herudover arbejdes der videre med at 
udbygge indholdet under de enkelte overskrifter. Alle bidrager hertil. 
Følgende punkter skal indarbejdes: 
Vi understøtter virksomhederne i byen og deres vækst og udvikling 



Vi påtager os en aktiv rolle i at understøtte væksten  
Vi arbejder videre med det interne punkt omkring bestyrelsen og det enkelte 
bestyrelsesmedlems rolle. 

3. Kommunikationsopgaven 
Status på arbejdet med hjemmeside, facebook m.v. v/Martine  
MB kontakter JV vedr. bistand til det videre arbejde med hjemmesiden. 
Der arbejdes videre med oplæg til en video, der præsenterer RUF og de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer, så det bliver lettere for borgere, foreninger og 
virksomheder at kontakte bestyrelsen.  
Vedr. Facebook blev det aftalt, at vi placere korte opslag om relevante emner efter 
hvert bestyrelsesmøde her.  
CB og MB aftaler overførsel af Web hotel. 

4. Indkaldelse af forslag til anvendelse af kommunepuljen 
Som anført ovenfor vil de fem udviklingsfora i hver deres by informere om 
muligheden for at give støtte til konkrete udviklingsaktiviteter i byen. Vi skal aftale, 
hvorledes vi ønsker at gøre dette i Ringkøbing. 
Vi ønsker at anvende RUF’s mider til gavn for udviklingen af vores by. Vi drøftede, 
hvorledes vi bedst gør det. Det blev aftalt, at der skrives til projektgrupperne 
omkring muligheden for at få tilskud til gruppernes projekter. Endvidere vil vi gerne 
støtte ildsjælene i byen. Vi kan evt. udpege årets ildsjæl i Ringkøbing. Det 
undersøges nærmere omkring ildsjælepuljen i kommunen. CB og CH laver oplæg 
om RUF’s støtte til ildsjælene. 
Det blev drøftet, om nogle af pengene kunne gå til konkrete materialer, der kan 
anvendes af foreninger m.v. De kan fx have gavn af telte, toiletvogne m.v. til deres 
arrangementer. Skjern Udviklingsforum har en Mobilscene, der lejes ud. Vi skal 
være opmærksomme på, om private udbyder dette samt om Frivillig Vest i forvejen 
støtter her. Der kunne etableres et fælles pulje af sådanne materialer for hele 
kommunen. Dette tages op på Byfora mødet, hvor det kunne være et fælles projekt 
for alle byfora. 

5. Fastlæggelse af rammer og indhold for 
generalforsamlingen i 2019 
På visionsmødet blev det drøftet, hvorledes vi får folk engageret i vores 
generalforsamling. Vi vil invitere en ”spændende” person til at give input om 
udvikling af byen. Alternativt kunne det også være et af de nævnte borgermøde, der 
kunne afvikles forud for en generalforsamling.    
Det blev aftalt, at vi vil arrangere generalforsamlingen i sammenhæng med et større 
arrangement omkring udvikling af Ringkøbing. Til dette vil vi invitere en spændende 
oplægsholder. Der blev peget på Anders Agger, Mette Kjeldsen eller Bjarke 
Hansen. Herudover kan projektgrupperne også præsentere deres aktiviteter. HCV 
arbejder videre med det.   

6. Eventuelt 
FM meddelte, at han ikke genopstiller til bestyrelsen ved næste valg. 
Vi drøftede kort det administrative system. Vi anvender Winkas. Kommunen anbefaler 
Conventus til foreningerne. 
HCV fremsender info til placering på facebook. 



7. Kommende møder 
Kommende møder i efteråret for bestyrelsen er fastlagt til 25.10. og 29.11. 


