Ringkøbing Udviklingsforum
Bestyrelsesmøde torsdag d. 17. januar 2019. kl. 19.00 – 21.00
Sted: Primohuset, I.C.Chr. Allé 1, Ringkøbing
Deltagere: Hans Christian Vestergaard (HCV), Martine Brumsbjerg (MB), Jacob M.
Rasmussen (JMR), Julie Vesterby (JV) og Christina Hedegård (CH).
Fraværende: Flemming Merrild (FM) og Carsten Mumm (CM) .
Referat::

1. Siden sidst







På baggrund af henvendelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune omkring
igangsætning af arbejdet med en ny stationsbro i henhold til Helhedsplanen,
blev der afholdt møde med kommunen, formanden for projektgruppen Arne
Vedsted og Hans Chr. Der er mulighed for at søge penge hos Realdania Det
blev aftalt, at der igangsættes arbejdet med at udforme ansøgningen.
Hans Chr. har drøftet projektet med DSB, der som udgangspunkt er positive.
Selve broprojektet skal aftales med Banedanmark. Hans Chr. har ligeledes
haft kontakt til Realdania mhp at afsøge mulighederne for et tilskud. Der er
aftalt nyt møde i arbejdsgruppen d. 15. januar.
Der blev afholdt workshop i Højmark om profilering og bosætning i
kommunen. Fra RUF deltog Hans Chr.
Arbejdet med beskrivelse af den fremtidige anvendelse af stationsbygningen
er påbegyndt. Styregruppen har besluttet, at der skal arbejdes med at
stationsbygningen fremover kan anvendes som et værested for unge
suppleret med aktiviteter omkring lokale fødevarer. Der er blev der nedsat en
arbejdsgruppe med følgende sammensætning:
o Hans Christian Vestergaard, Formand for Ringkøbing Udviklingsforum
o Per Høgh, Fritids- og Kulturchef i Ringkøbing-Skjern Kommune
o Martine Brumsbjerg, Medlem af Ringkøbing Udviklingsforum & Rkb.
Ungdomsråd
o Niklas Stentoft, Formand for Ringkøbing Ungdomsråd
o Søren Frederiksen, Bestyrelsesmedlem i Kulinarisk Vestjylland
o Jens Møller Nielsen, Direktør i Vestjysk Landboforening
o Bo Lodbjerg, Direktør i Ringkøbing-Skjern Boligforening
o Kirsten Høy Andersen, Sekretær
Arbejdsgruppen har holdt to møder d. 5.12. og 3.1. Der er en meget positiv
stemning omkring anvendelsen af stationen ud fra styregruppens beslutning.
Det er besluttet at afholde en workshop, hvor der ud over arbejdsgruppen
også inviteres en række unge mennesker (15-20) med forskellige baggrund
samt øvrige repræsentanter fra fødevareerhvervet. Formålet her er at
konkretisere, hvad indholdet skal være. Jyske Bank CSR afdeling bistår
arbejdsgruppen med arbejdet, herunder planlægning og gennemførelsen af
workshoppen.
HCV nævnte, at workshoppen afholdes d. 25.2. kl. 17.21.
Profilering af Ringkøbing – Arbejdsgruppe
Hans Chr. har deltager i møde d. 10.12.
Gruppen vil fokusere på virksomhedernes indsats overfor såvel










medarbejdere, der pendler ind til Ringkøbing hver dag som overfor nye
medarbejdere, der netop er flyttet til Ringkøbing. Vi arbejder med at give
virksomhederne nogle værktøjer til at sikre fastholdelse/få medarbejderne.
Arbejdet koordineres med de øvrige indsatser i kommunen på området.
Hans Chr. har haft møde med projektgruppen om inkluderende fællesskaber,
hvor vilkårene for bevillingen til gruppen (aftalt på styregruppemøde d.
25.10.) blev drøftet. Gruppen var meget glad for tilskuddet. Det blev aftalt, at
de søger at afholde nogle af arrangementerne i Medborgerhuset.
Projektgruppen for frivillige til Naturkraft er kommet rigtig godt i gang med
arbejdet. Der er gennemført 4 vandreture fra Torvet til Naturkraft, hvor de
frivillige informerede de 230 mennesker, der deltog om Naturkraft. Gruppen
arbejder videre med planlægning af nye ture.
Hans Chr. har haft møde d. 17.12. med filialdirektør Allan Stampe om
sponsering af generalforsamlingen d. 18.3. Se nærmere herom nedenfor
under pkt. 8.
Der har været møder om havneudvidelsen d. 11.12., 14.12. og 10.1. se
nedenfor under pkt. 6.
Der er afholdt møder d. 7.1. og 10.1. omkring stiprojektet langs Vonåen med
henblik på at skaffe finansiering til ansøgningen til Lokale- og Anlægsfonden,
se nedenfor under pkt. 5.

2. Opsamling på drøftelsen af mission og vision
Det er aftalt, at Jimi Holstebro fremsender nyt forslag til logo. Det fremsendes, så
snart det modtages.
Endelig behandling af visionen for RUF.
Det nye forslag til logo blev drøftet. Der var enighed om, at det skulle bearbejdes
yderligere vedr. de to streger. Udfyldningen af bogstaverne skulle fjernes. Den
anvendte fond er god. CH kontakter Jimi og aftalerne ændringerne, der forventes
godkendt på næste møde d. 28.2.
Formuleringen af visionen blev godkendt.

3. Fordeling af midler fra RUF
Forslag til principper for fordeling af de midler, vi råder over, er vedlagt til drøftelse
v/Carsten og Christina
Det rigtig gode forslag fra Carsten og Christina blev drøftet og godkendt med de
tilføjede kommentarer. CH tilretter principperne.

4. Kommunikationsopgaven
Status på arbejdet med hjemmeside, facebook m.v. v/Julie
MB sikrer, at JV kan få adgang som administrator til facebook. JM tilretter
hjemmesiden med de fremsendte forslag fra HCV. CM fremsender beskrivelse af
sig selv til JV til brug ved præsentationen på hjemmesiden.

5. De grønne områder i Ringkøbing
Det blev aftalt på sidste møde, at der planlægges et borgermøde i foråret omkring
de grønne områder i Ringkøbing samt stisystemer. Der indgår i Helhedsplanen en
række planer for stisystemer i Ringkøbing.
Der er i referat fra mødet d. 25.10. omtalt kontakten til Lokale- og Anlægsfonden
(LOA). Det handler om etablering af stisystemer, der langs Vonåen forbinder
Ringkøbing Fjord med Stadil Fjord. LOA har bedt om en ansøgning til
gennemførelse af dette projekt. Naturkraft har bedt RUF om at indgå i et

samarbejde herom, således at det er RUF, der står for ansøgningen til LOA med
støtte fra Naturkraft.
Der er arbejdet med at finde midler til at udarbejde en ansøgning til LOA. Der skal
således skaffes 250.000 kr. hertil. Hans Chr. orienterer om arbejdet hermed.
Vedtaget at vi fremlægger borgermødet omkring de grønne områder og stisystem i
Ringkøbing på generalforsamlingen som et af de nye projekter i 2019.
HCV orienterede om arbejdet med stiforbindelsen langs Vonåen. HCV har haft
møde med Mads Bay fra KRADS, der skal forestå processen og udarbejdelsen af
ansøgningen. KRADS garanterer, at ansøgningen vil blive vurderet som
støtteværdig fra LOA. Der arbejdes med flere modeller omkring betalingen af
honoraret til KRADS. En mulighed er, at honoraret betales med RUF’s midler fra
kommunen. Det medfører, at momsen hermed afløftes. Tilskuddene fra
bidragsyderne indgår herefter på RUF’s konto. HCV arbejder videre med afklaring
af setup’et omkring projektet.

6. Udvidelse af havnen
Ringkøbing Udviklingsforum har deltaget i møder med projektejerne, rådgiverne og
kommunen. Hensigten er, at Ringkøbing Udviklingsforum bidrager som facilitator på
borgerinvolveringen. Hans Christian orienterer nærmere herom.
I forbindelse med drøftelserne omkring præsentationen af dette projekt, blev det
foreslået, at Ringkøbing Udviklingsforum tager initiativ til et borgermøde i
Ringkøbing, hvor de mange spændende projekter, der er i gang i byen, bliver
præsenteret på en gang. Jeg synes, det er en rigtig god ide og vil foreslå, at vi gør
det.
Invitationen til mødet med havnens interessenter er udsendt til de indbudte. Den
vedlægges til orientering.
Der gennemføres dialogmøde med havnens interessenter d. 22.1. Fra RUF
deltager HCV, JV og JMR. Der gennemføres et borgermøde d. 5.2. i Rådhushallen.
Dette møde annonceres i Ugeposten. Der er efterfølgende aftalt med Boy Boysen
(der varetager kommunikationen omkring projektet), at borgermødet også lægges
på RUF’s facebookprofil som en begivenhed.

7. Regnskab for 2018
Der fremlægges på mødet et foreløbigt udkast til regnskab.
HCV orienterede om det forventede regnskab. Der forventes indtægter på 18.000
kr. og udgifter på 1.145.17 kr. Det giver et overskud på 17.154,83 kr. Der er en
usikkerhed om kontingentbetalingerne omkring Yourpay systemet. HCV afklarer.
Vedr. tilskuddet fra Ringkøbing-Skjern Kommune er der bevilget 200.000 kr. og
bestyrelsen har disponeret over ca. 131.000 kr. Der overføres således ca. 69.000
kr. til 2019. Der er dog kun anvendt 500 kr. 2018, hvorfor overførslen bliver
tilsvarende større.
HCV aftaler det endelige regnskab med kasserer CM og får det forelagt revisor.

8. Fastlæggelse af rammer og indhold for
generalforsamlingen i 2019
Det er aftalt med Generator, at generalforsamlingen kan afholdes her. Vestjysk
Bank vil gerne være sponsor for arrangementet. Den nærmere aftale herom er ikke
på plads endnu.
Drøftelse af bestyrelsessammensætningen efter næste generalforsamling idet
Flemming har meddelt, at han ikke fortsætter i bestyrelsen.
Drøftelse af emner, der skal indgå i beretningen ved generalforsamlingen samt

emner, vi ønsker at arbejde videre med i 2019, og dermed kan drøftes på
generalforsamlingen.
Kort drøftelse af indhold i beretningen på generalforsamlingen. HCV udarbejder
forslag hertil til næste møde.
Generator skal have 3000,00 kr. i leje af lokaler. Det aftaltes, at der planlægges
forplejning bestående af suppe, øl/vand og kaffe, der serveres i pausen mellem
oplæg og generalforsamling. HCV afklares sponseringen med Vestjysk Bank.
Vedr. fremtidig bestyrelse, så fratræder FM og JV.
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer blev drøftet. HCV arbejder videre herudfra.
Det blev vedtaget, at fremlægge følgende forslag til nye projekter/aktiviteter i 2019
på generalforsamlingen:
- Gennemførelse af borgermøde i første halvår vedr. grønne områder og
stisystemer i Ringkøbing i samarbejde med skovfoged Poul Gregersen og Søren
Frederiksen, Ringkøbing-Skjern Kommune
- Kontakt til foreninger i Ringkøbing mhp at udbygge samarbejde mellem
foreningerne indenfor samme områder. Fx kunne der startes med
idrætsforeningerne
- borgermøde med præsentation af de nye, store projekter i Ringkøbing, som fx
Naturkraft, Ringkøbing K, Ranonia, Søndervig Feriepark, Stisystemer, Ringkøbing
Stationsbygning og stationsbroen.

9. Eventuelt
CH foreslog, at der tages initiativ til afholdelse af en udviklingsmesse for hele
kommunen i samarbejde med de øvrige fire udviklingsfora i kommunen. Det handler
om at give god inspiration til alle ildsjælene m.fl. i kommunen. HCV tager det med til
møde i Byfora.

10.

Kommende møder

Kommende møder i foråret er aftalt til:


Torsdag d. 28. februar kl. 19-21
Det aftales, at mødet holdes som et middagsmøde kl. 18-21, hvor vi samler
op på det første år i foreningens historie. JMR kontakter Fjordgården mhp
aftale om arrangementet.

Der er aftalt generalforsamling mandag d. 18. marts 2019.

