Ringkøbing Udviklingsforum
Bestyrelsesmøde onsdag d. 9. oktober 2019. kl. 19.00 – 21.00
Sted: Medborgerhuset, Herningvej 5, Ringkøbing
Deltagere: Hans Christian Vestergaard, Anni Damgaard, Jacob Muldbjerg, Jeannett, Bo
Lodbjerg, Martine Brumsbjerg og Kirsten Høy Andersen
Referent: Kirsten Høy Andersen

1. Siden sidst
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•
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•
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Henvendelse fra Sanne Paludan
Sanne Paludan havde henvendt sig om problemer med støj fra mågerne. På
sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet skrive til SP om de undersøgelser
m.v., vi havde foretaget (se referatet).
Susanne Paludan har kvitteret for svaret og tilkendegivet, at hun vil arbejde
videre med at finde en løsning på problemet.
Logo for RUF
Der er skrevet til Jimi Holstebro om, at samarbejdet om logo ophører. Der
har ikke været en reaktion fra JH om det, hvorfor vi betragter dette som
afsluttet og dermed tilbagefører den påtænkte udgift på 16.000 kr. til
støttepuljen.
Vi har spurgt Skjern Udviklingsforum om tilladelse til at anvende deres layout
på logo tilpasset Ringkøbing Udviklingsforum. Det er der kommet positivt
svar tilbage på.
Jacob sørger for tilpasning af Skjern Udviklingsforums logo, så der står
Ringkøbing og med vores blå farve frem for den grønne.
Vonåen – Det Blå Trail
Vi afventer stadig spændt på resultatet af ansøgningen til Lokale- og
Anlægsfonden.
Holmsland Sogneforening
Foreningen har rettet henvendelse til RUF vedr. etablering af et elbus system
mellem Søndervig og Ringkøbing via Kloster.
HCV har tilkendegivet, at dette forslag har været oppe i andre
sammenhænge og at vi principielt er positive, men at det afgørende er at
finde relevante aktører, der vil bære opgaven. RUF indgår gerne i en
drøftelse heraf.
Netop dette tiltag har været oppe at vende ifm. Ranonia-projektet ved
Ringkøbing Havn, hvor man har foreslået et elbus-system, så overnattende
gæster ikke skal parkere inde i byen. Et system der også kan kobles op på
Naturkraft og Lalandia. RUF er positiv overfor idéen, men der mangler en
mulig aktør – vi er nødt til at vente på Ranonia og Lalandia.
Bo påpeger at der eksisterer et EU-program, ELENA, som kunne blive
relevant.
Ringkøbing-Skjern Medborgerhus
HCV har på opfordring bistået Medborgerhuset med en strategiplan.
Medborgerhuset ønsker at være noget for hele kommunen, muligheden
undersøges på møde med de andre byfora. Derudover står Kirsten til
rådighed ifm. forfatning af evt. ansøgninger.
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2.

Mobile Pay
Vi har opsagt aftalen med Mobile Pay, da der fremover skal betales en fast
månedlig afgift. Vi har kun haft ganske få indbetalinger via Mobile Pay.
Profilering af Ringkøbing – Arbejdsgruppe
Ringkøbing-Skjern Kommune har afholdt et møde med HCV om opgaven.
Her blev der orienteret om, at der var ansat en medarbejder på
Erhvervscentret, der bl.a. har til formål at hjælpe med modtagelse af nye
ansatte i kommunen.
Margrethe vil informere arbejdsgruppen herom.
Projektgruppen for frivillige til Naturkraft.
Der er etableret en ny arbejdsgruppe – Naturkraft-rødder. Den har til opgave
at hjælpe med at plante træer i Naturkraft samt hjælpe med de grønne
område. Der er pt 28 frivillige i gruppen.
Henvendelse om grundlovsmøde
HCV har informeret Bent Østergaard om, at RUF ikke deltager i planlægning
af grundlovsmødet i 2020, da det næsten falder sammen med åbningen af
Naturkraft.
Bent Østergaard har svaret, at Ringkøbing Venstre gennemfører
grundlovsmødet formentlig med Søren Gade som taler. Han vil vende tilbage
vedr. grundlovsmøde i 2021.
Martine og Niklas har deltaget i fund raising kursus.
Martine informerer om udbyttet heraf.

Information om projektet på Ringkøbing Station
Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et konkret projektforslag til ombygning af
stationsbygning, og der søges midler til dette projekt.
Der er afholdt møde i styregruppen for projektet d. 4.10.
Der informeres om projektforslag, mødeaktivitet m.v. med henblik på en drøftelse af
projektet for at give gode input til arbejdsgruppen.
Jacob: Kunne man forestille at lave noget fundraising blandt lokale virksomheder og
privatpersoner? God idé at bruge bygningen til events inden ombygningen for at
skabe opmærksomhed omkring den.
Hans Christian: Det forventes at projektet etablerer en selvejende institution eller
forening der kan agere juridisk grundlag for projektet.
Bo/Martine: Vi skal dog være meget OBS på hvilken type pop-up event vi
arrangerer i bygningen aht. opfattelsen af projektet og for at sikre at ingen tror
projektet er skrinlagt.
Martine og Niklas snakker med Ungdomsrådet om potentielle aktiviteter der kan
sættes i gang i bygningen som den er nu.
For at facilitere en glidende overgang, inviteres 2 af de nye medlemmer af
ungdomsrådet med til næste arbejdsgruppemøde.

3. Videoproduktioner om foreninger i Ringkøbing
Martine har produceret den første video om Ringkøbing Station.
Martine informerer om projektet.
Den første video er lanceret efter undervisning hos Inger Bech. Næste video er
allerede i støbeskeen. I alt er det planlagt at lancere 5 videoer – de sidste 3 om
Ungdomsrådet, Røde Kors Sprogcafé og de frivillige hos Naturkraft)
4.

Den digitale platform
Der er videresendt et oplæg fra kommunen vedr. input om kommunens stoltheder
og samarbejder. Der er frist for input d. 13.10.

Den planlagte borgerevent d. 12.12. er aflyst.
Drøftelse af input fra RUF omkring stoltheder og samarbejder.
- Glad for at bo i en kommune med et velfungerende byråd / godt samarbejde
med kommunen
- Naturkraft – et flot projekt der har været mange år undervejs og er støtte af
mange
- En kommune med høje ambitioner på miljø og energi-området
- Et område i konstant udvikling / en vilje til at udvikle
- Flot initiativ på Vester Strandgade
- Det kan godt være at byen virker stille, men det er jo fordi folk ikke er hjemme –
de er ude og deltage i nogle af de mange tilbud der eksisterer i byen
- Velbevaret bymidte
- Vores detailhandel kan vi godt være stolte af – som provinsby er det flot at vi
ikke har døjet med butikslukninger
- Lokalbefolkningen støtter op om vores detailhandlen – Egoistbogen bliver revet
væk
- Smuk by i et smukt naturområde
- Dagbladet er blevet med til at understøtte den gode kultur i vores by og i vores
kommune
- Mange imponerende virksomheder eksisterer i vores kommune.
- Ringkøbing Helhedsplan 2050.
- Stor velvillighed fra kommunen ifm. arbejdet på ungeområdet.
- WestWind24. Stor ros til kommunen for at tage dette vilde projekt fra en komiker
og en journalist op.

5. Black Friday i Ringkøbing 29.11.
Skal RUF deltage i Black Friday (på Torvet) for at fortælle om foreningen og skaffe
flere medlemmer?
Jacob mener at folk ville tage sig bedre tid til at stoppe op ved juletid fremfor på
Black Friday. Evt. samarbejde med LIONS om at måtte hænge plancher op med
info om projekter i tombola-huset hvor de serverer glögg og æbleskiver.
Jacob, Anni og Kirsten arrangerer tid/sted samt kommunikation.

6. Bordet rundt vedr. initiativer fra RUF
Opfølgning på gode ideer og forslag, der blev fremlagt ved tidligere møder:
- JMR – forslag om løft af byens servicefaciliteter
Den rigtige beliggenhed er desværre ikke tilgængelig.
- BL – boligsocial indsats i Damtoften
Der er aftalt møde med Ringkøbing Skole, Alkjærskolen og Kommunen senere i
oktober. BL arbejder desuden på et initiativ omkring e-læring for børn med fokus
på dansk og matematik da lige præcis disse to fag jf. en undersøgelse har størst
effekt på barnets fremtid.Undersøgelser viser, at hvordan en elev klarer sig i lige
præcis dansk og matematik har allermest betydning for barnets fremtid.
Danmarks Almene Boliger er derfor i gang med at implementere et projekt med
e-læring i matematik for børn i 6. klasse. BL forventer, at projektet også kan
sættes i værk for børn i Damtoften.
- JVL – street-food på pladsen ved havnen. Indgår i Helhedsplan 2050. JMR og
BL undersøger om Erhvervsvækst Ringkøbing er interesseret i et samarbejde
herom.
De ser gernemangler lidt et konkret projekt., så Erhvervsvækst Ringkøbing kan
godt se sig selv være ”fødselshjælper” på dette. Det foreslås at ER tager sig af
den kommercielle del, mens RUF håndterer den politiske del samt

borgerinddragelse. Der er tale om at opføre en bygning - et ”Havnens Hus”, hvor
der i stueetagen kunne være et fleksibelt rum. Der eksisterer faktisk et byggefelt
ud i havnen.
Hans Christian arrangerer møde mellem Erhvervsvækst Ringkøbing og
Ringkøbing Udviklingsforum (Deltagere fra RUF: Hans Christian, og Jeannett,
Bo og Jacob)

7. Generalforsamling i RUF
I henhold til vedtægterne skal der afholdes generalforsamling i marts måned.
Der er rettet henvendelse til direktør Peter Sand, Naturkraft. Han vil gerne deltage i
generalforsamlingen med et oplæg. Generalforsamlingen fastlægges til mandag d.
16. marts kl. 19.00.
Den nærmere planlægning af generalforsamlingen drøftes og fastlægges.
Selvom Peter Sand gerne vil være foredragsholder, kan Naturkraft desværre ikke
lægge lokaler til. Det vedtages at generalforsamlingen afholdes i Medborgerhuset.
Mad: Leveret af Erhvervsskolen Vestjylland (kom og få en smagsprøve på caféen i
Stationsbygningen). Hans Christian snakker med Claus Topler.
Tema: Hvad sker der i din by? (hive projekter ind og fortælle; Ex. Ringkøbing K,
Børnenes By, m.fl.)

8. Møde med bestyrelse, revisor og suppleanter
Mødet var oprindelig aftalt til 24. oktober, men da det er tæt på øvrige
bestyrelsesmødet og det samtidig falder sammen med en anden lokal aktivitet, som
sikkert kan medføre stort frafald til mødet, er det besluttet at flytte dette møde til d.
27. november kl. 19 – 21, hvor der i forvejen er aftalt bestyrelsesmøde.
Drøftelse og planlægning af mødet. Det blev aftalt på sidste bestyrelsesmøde, at
dette møde bl.a. skulle være et temamøde om fokusområder for Ringkøbing
Udviklingsforum i 2020.

9. Møde i Byfora d. 20.11.
Det er tidligere aftalt, at følgende medtages fra RUF til mødet:
• Drøftelse af fælles informations- og kommunikations aktiviteter for de fem
byfora med henblik på at give kommunens borgere information om de
projekter, der arbejdes med og deres fremskridt. Kan der laves en aftale
med de lokale aviser herom?
• Ringkøbing-Skjern Medborgerhus
• Opfølgning på Kommunens undersøgelse ”stolt af kampagnen”. Kan vi
bruge resultaterne til noget i vores arbejde?
Er der andre emner, RUF ønsker drøftet i Byfora?

10. Eventuelt
Intet nyt.

11.

Kommende møder

Der er aftalt følgende møder:
• 27. november kl. 19-21, i Medborgerhuset
• 18. februar 2020 kl. 16.00-18.00 i Medborgerhuset

