Ringkøbing Udviklingsforum
Bestyrelsesmøde onsdag d. 28. august 2019. kl. 19.00 – 21.00
Sted: Medborgerhuset, Herningvej 5, Ringkøbing
Deltagere: Jacob Muldkjær Rasmussen, Anni Damgaard, Martine Brumsbjerg, Hans
Christian Vestergaard, Kirsten Høy Andersen
Afbud: Jeannett V. Larsen
Fraværende: Bo Lodberg
Dagsorden:

1. Siden sidst
•

•

•

•

•

•

Stationsbygningen.
Der er netop fremsendt information om arbejdet med stationsbygningen.
Mødet med Slots- og Kulturstyrelsen var meget positivt. De har sendt en
udtalelse, der vedlægges.
Forelæggelsen for byrådet blev ligeledes positivt modtaget, så der er et godt
grundlag at arbejde videre på. Der var nyt møde i arbejdsgruppen d. 26.8.,
hvor vi planlægger det videre arbejde.
Vonåen – Det Blå Trail
Også dette projekt er der netop fremsendt information om.
Ansøgningen til Lokale- og Anlægsfonden er sendt. Den vedlægges til
orientering.
Profilering af Ringkøbing – Arbejdsgruppe
Da det ikke lykkedes at samle tilstrækkelig interesse for et åbent møde om
emnet, afholdt arbejdsgruppen i stedet et indbudt møde med 3 udvalgte
personer, der kunne bidrage til emnet. Arbejdsgruppen mødes snarest og
følger op på dette.
Jacob undersøger hvorvidt konceptet omkring caféer er bæredygtigt og
dermed meningsfyldt fortsat at bruge ressourcer på.
Der er stadig godt gang i projektgruppen for frivillige til Naturkraft.
Der har nu været over 1000 interesserede på guidet rundtur.
Naturkraft har rejsegilde fredag d. 23.8. Her er de frivillige også med som
hjælpere ved arrangementet. Der gennemføres et kursus d. 23.-24.8. for de
frivillige, hvor der sættes fokus på rollen som frivillig.
Naturkraft søger desuden frivillige til beplantning – Naturkraft Slår Rødder.
Hans Christian sender invitation ud til bestyrelsen, som distribuerer videre
rundt i hvert deres netværk (ungdomsråd, handelsliv m.fl.).
Møde med projektgrupperne d. 15.8.
Referat fra mødet vedlægges.
Fremover afholdes 1 møde om året forud for RUF generalforsamling.
Referat fra møde i Byfora (de fem udviklingsfora i kommunen) d. 15.8. er
tidligere fremsendt ligesom der var et oplæg om kommuneplanprocessen.
Oplægget vedlægges. Her er der omtalt en borgerinddragelse, som kan ske
via en digital platform i perioden 23.9.-6.10. Vi orienterer vores medlemmer
af foreningen om dette initiativ. Den digitale platform er magen til den, der
blev anvendt ved processen omkring Helhedsplan 2050.
Der er et temamøde i byrådet d. 21.11., hvor formændene for de 5
udviklingsfora bliver inviteret. Endelig er der en borgerevent d. 12.12., som er
åbent for alle.

2. Ændring i bestyrelsessammensætningen
Desværre har Christina Hedegaard meddelt, at hun melder sig ud af bestyrelsen
pga. for meget at lave. Jeg har derfor indkaldt suppleanten Anni Damgaard, der er
borgerrepræsentant i foreningen om til at træde i stedet for Christina.
Vi skal således have valgt en ny næstformand.
Anni Damgaard indtræder som ny næstformand.
Ligeledes søges også en der kan overtage Christinas ansvar for tiltrækning af nye
medlemmer. Hans Christian henvender sig til de øvrige 4 byfora, for at afdække
muligheden for sammen at hyre en professionel kommunikationskonsulent, så vi
sikrer at kommunens borgere informeres om projekterne og deres fremskridt. I
samme ombæring diskuteres etableringen af en aftale med Lokalposten under
Rasmussens Bogtrykkeri.
Jacob kontakter Dorthe Frydendahl med henblik på at tilflyttere kan vælge et gratis
medlemskab af RUF som en af de 3 gaver kommunen tilbyder tilflyttere.

3. Revidering af opgaveoversigt
Pga. ændringen i bestyrelsen skal vi drøfte ændringen i opgaveoversigten, der
vedlægges.

4. Henvendelse fra Sanne Paludan
Sanne Paludan har henvendt sig til RUF vedr. støjen fra mågerne. Henvendelsen er
fremsendt til bestyrelsen.
Hans Christian skriver til Sanne og fortæller om drøftelserne omkring samarbejde
med DOF, jægere, kommune og handelsstandsforeningen. Eksempler fremhæves
fra Odense og Holstebro Kommune og tilbud er hentet hjem fra Anico.

5. Logo for RUF
Det er aftalt, at Jimi Holstebro fremsender nyt forslag til logo. Det er stadig ikke
modtaget noget.
Grundet manglende tilbagemelding fra Jimi efter gentagne henvendelser, har Hans
Christian meddelt ham at vi ønsker at stoppe samarbejdet.
Hans Christian kontakter Skjern Udviklingsforum og spørger om vi må bruge deres
logo, erstatte SKJERN med RINGKØBING og farven grøn med en blå der matcher
vores hjemmeside.

6. Bordet rundt vedr. initiativer fra RUF
Opfølgning på gode ideer og forslag, der blev fremlagt ved sidste møde:
-

-

-

Messe for frivillige – da Christina er udtrådt af bestyrelsen og det var hendes ide
at arbejde med messen, er det meddelt Byfora, at vi pt. ikke arbejder videre med
dette
JMR – forslag om løft af byens servicefaciliteter – Der arbejdes videre i
samarbejde med kommunen
MB – interview af foreningerne med henblik på information om disse.
Martine interviewer 5 foreninger i efteråret. Efterfølgende tilbydes de 5
foreninger at komme i radioen.
BL – boligsocial indsats i Damtoften
Gennemgås på et senere møde, da Bo ikke er til stede

-

JVL – street-food på pladsen ved havnen. Indgår i Helhedsplan 2050. JMR og
BL undersøger om Erhvervsvækst Ringkøbing er interesseret i et samarbejde
herom

7. Tilskud fra RUF
Det blev vedtaget på sidste møde at udsende information til foreningens
medlemmer om muligheden for at søge om tilskud fra RUF. Dette er omtalt i
halvårsinformationen til alle medlemmer, som blev udsendt d. 29.6.
Der er herudover behov for midler til flere af de projekter, RUF er involveret i. Det
drejer sig bl.a. om Stationsbygningen og Det Blå Trail, ligesom der sikkert også vil
være behov for midler i forbindelse med de projekter, der er drøftet under pkt. 6.
Halvårsinformationen har ikke genereret nogen henvendelser. Således forventes
det at pengene i stedet puttes i nogle af RUFs signaturprojekter: Stationsbygningen
og Det Blå Trail.

8. Generalforsamling i RUF
I henhold til vedtægterne skal der afholdes generalforsamling i marts måned. I år
blev generalforsamlingen indledt med et oplæg fra Bjarke Hansen, Primotours.
Tidspunkt, indhold og form drøftes for generalforsamlingen i 2020.
Generalforsamlingen foreslås at finde sted på Naturkraft ved et ”VIP præ-åbningsbesøg” med Peter Sand som foredragsholder – Hans Christian tager kontakt.
Deltagelse på generalforsamlingen kræver medlemskab. Foreslået dato: 23/3 2020.

9. Eventuelt
RUF er inviteret til Fundraising Kursus ved Frivillig Vest. Niklas og Martine deltager.
RUF har modtaget henvendelse med ønske om at arrangere Grundlovsmøde i
Ringkøbing i 2020. RUF melder tilbage at vi bakker op om et sådant arrangement
såfremt det ikke er politisk.
Årets sidste møde d. 27/11 bliver et temamøde om fokusområder for 2020.

10. Kommende møder
Der er aftalt følgende møder:
• 9. oktober kl. 19-21, i Medborgerhuset
• 27. november kl. 19-21, i Medborgerhuset

