Bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. februar 2020. kl. 16.00 – 18.00
Sted: Medborgerhuset, Herningvej 5, Ringkøbing

Referat
Deltagere: Anni Damsgaard, Jeannett V. Larsen, Martine Brumsbjerg, Bo Lodberg og
Hans Chr. Vestergaard
Fraværende: Kirsten Høy Andersen og Jacob Muldkær Rasmussen (Jacob ringede efter
mødet og beklagede, at han havde taget fejl af tidspunktet).
Referat:

1. Siden sidst
•

•

•

Skolegrunden
Der er aftalt møde d. 27.2. med Per Green om Skolegrunden. Bo, Hans
Christian og Niels Kjær deltager.
Bo har meldt afbud til mødet
Stationsbygningen
Der har været drøftelser med Ringkøbing-Skjern Kommune om organisering
af stationsprojektet. Det er endt med en anbefaling af, at projektet fremover
organiseres som en almennyttig forening. Foreningen ”Ringkøbing Station”
er stiftet d. 2.1. 2020 og godkendt af Erhvervsstyrelsen med CVR nr.
41042982.
Der afventes fortsat godkendelse fra civilretsstyrelsen omkring bevillingen på
1,6 mio kr.fra Ib Malgaard Lauridsens fond.
Der forhandles pt med DSB om vilkår for overtagelse af stationsbygningen.
Ungdomsrådet er i gang med at afklare, hvad de unge gerne vil bruge
bygningen til, og hvordan de kommer i gang med det.
Arbejdsgruppen gennemførte en vellykket studietur d. 17.12. til Vordingborg
og Middelfart, hvor der var god inspiration at hente.
Der har været møde d. 18.12.2019 med borgmesteren og
kommunaldirektøren om tilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Der søges
om, at kommunen dækker husleje og de faste udgifter ved stationen.
Vi har modtaget en bekræftelse fra Malgaard Lauridsen Fonden om, at vi har
fået bevilget knap 1,5 mill. kr. under forudsætning af, at Civilstyrelsen
godkender det. Der er op til 1 års sagsbehandlingstid.
Kommunen behandler ansøgningen om tilskud.
Der var opbakning til at yde 200.000 kr. fra RUF’s tilskudsmidler, hvis det
viser sig nødvendigt for at få projektet sat i gang.
Vonåen – Det Blå Trail
Der er afholdt møder med lodsejerne langs Vonåen d. 9.1. om projektet, hvor
der er givet en orientering om projektets omfang. Der var generelt god
opbakning til projektet.
Vi afventer fortsat spændt på resultatet af ansøgningen til Lokale- og
Anlægsfonden.
Der er udformet to informationstavler om Vonå projektet, der nu skal
opsættes ved hhv ved Ny Sommerlyst og ved Naturkraft pavillonen ved N’et.
Der er bevilget 20.000 kr. fra Nordea Fonden til afholdelse af en workshop
for interesserede foreninger og personer. Følgegruppen for Vonå projektet
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har d. 9.1. nedsat en arbejdsgruppe, der mødtes d. 5.2.. Workshoppen
afholdes d. 15.8. og afholdes ved Gl. og Ny Sommerlyst.
Ringkøbing-Skjern Medborgerhus
HCV bistår Medborgerhuset med tilrettelæggelsen af generalforsamlingen,
hvor den nye strategiplan forelægges og der påregnes valgt en ny
bestyrelse.
Projektgruppen for frivillige til Naturkraft.
De frivillige gennemfører den sidste offentlige tur inden åbningen med info
om Naturkraft d. 16.2. Der er aftalt informationsaktiviteter i de øvrige
centerbyer om Naturkraft.
Stier og grønne områder i Ringkøbing
Der er afholdt møder d. 5.12. 2019 og d. 14.1. 2020 med Ringkøbing-Skjern
Kommune (skovfoged Poul Gregersen) om afholdelse af borgermøde om
stier og grønne områder i Ringkøbing. Borgermødet er aftalt til torsdag d.
2.4. 2020 kl. 19.00 i Medborgerhuset. Herudover er der drøftet stiforbindelser
fra Ringkøbing by til Naturkraft. Kirkegårdens bestyrelse har været involveret
mhp færdsel over kirkegården.
Der lægges op til et planlægningsmøde om borgermødet med kommunen.
Martine, Anni og Hans Chr. deltager.
Havnens Hus
Der indgår i Helhedsplan 2050, at der skal etableres en Torvehal på havnen i
Ringkøbing. Der har været møde d. 19.12. 2019 med Erhvervsvækst
Ringkøbing og Handelsforeningen om mulighederne for realisering af
projektet.
Jacob har efterfølgende oplyst, at Erhvervsvækst Ringkøbing er initiativtager.
FrivilligVest
Der har været møde d. 8.1. med Byfora og FrivilligVest. Det blev her
besluttet at oprette en grejbank og en vidensbank til gavn for foreningerne.
FrivilligVest vil komme med oplæg til etableringen. Referat fra mødet er
sendt til bestyrelsen.
Der er aftalt møde d. 30.3. med deltagelse af FrivilligVest, kommunen og
RUF. Handelsforeningen har en række materialer, der vil kunne indgå i
grejbanken. Handelsforeningen er også interesseret i et fælles
opbevaringssted.
Nationalparken
Naturkraft er meget interesseret i at indgå i Nationalparken. Det kan derfor
være relevant at se på muligheden for, at hele Ringkøbing Fjord, Vonåen,
Naturkraft og Ringkøbing By inddrages i Nationalparken.
Det drøftes i øjeblikket, hvorledes Nationalparken skal afgrænses. Det er her
til drøftelse, hvorvidt hele Ringkøbing Fjord skal indgå. Vi afventer resultatet
heraf.
Der er kommet mail fra Søren Frederiksen om det videre forløb. Vi afventer
mødet ult. februar i Nationalparkudvalget vedr. inddragelse af hele
Ringkøbing Fjord i Naturparken. Det vil være afgørende for inddragelse af
Vonåen, Naturkraft og Ringkøbing by.

2. Information om RUF
Det blev d. 21.12. gennemført en informationsaktivitet på Torvet i Ringkøbing, hvor
Jacob, Kirsten og Anni informere om vores aktiviteter samt forsøgte at få nye
medlemmer til foreningen.
Tilbagemelding fra gruppen om dette initiativ.

Informationsaktiviteten på torvet havde desværre ikke et positivt resultat i form af
nye medlemmer. Det skal gentænkes, hvorledes vi i givet fald næste gang skal
gennemføre sådanne informationsaktiviteter.

3. Forretningsorden
Det er aftalt på møde i bestyrelsen d. 3.2., at der skal udarbejdes en
forretningsorden. Udkast til forretningsorden vedlægges til drøftelse og
godkendelse.
Forslaget blev drøftet og der blev fremsat forslag til ændringer. Hans Chr. tilretter
og fremsætter revideret oplæg.

4. 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. Der kunne i forbindelse med oplægget samtidig
laves en præsentation af Naturkraft projektet med plancher m.v.
Generalforsamlingen fastlægges til torsdag d. 12. marts kl. 19.00. i
Medborgerhuset. Det er aftalt med advokat Jens Erik Pedersen, at han er dirigent.
Servering leveres af Erhvervsskolen Vestjylland (kom og få en smagsprøve på
caféen i Stationsbygningen).
Sammensætning af bestyrelse, revisor, suppleanter for 2020 drøftes..
Den nærmere planlægning af generalforsamlingen drøftes og fastlægges .
Hans Christian udleverede udkast til regnskab, der ender med et mindre overskud.
Kirsten og Hans Christian forelægger regnskabet for revisor til godkendelse.
Sammensætning af ny bestyrelse blev drøftet. Kirsten og Martine stopper ved
generalforsamlingen. De øvrige medlemmer modtager genvalg.
Der skal herefter findes to nye bestyrelsesmedlemmer (fra foreninger) og 4 nye
suppleanter (2 fra foreninger, 1 fra virksomheder og 1 fra borgere).
Forslag blev drøftet.
Hans Christian finder forslag til nyt bestyrelsesmedlem fra foreninger.
Martine finder forslag blandt unge til nyt bestyrelsesmedlem og afklarer med Niklas,
om han fortsætter som suppleant (evt. som bestyrelsesmedlem), eller der også skal
findes en ny suppleant.
Bo finder forslag til ny suppleant fra virksomhederne.
Anni finder forslag til ny suppleant fra borgerne.
Jeannette finder forslag til ny suppleant fra foreningerne.
Generelt bidrager alle til med forslag til nye personer i bestyrelsen/suppleanter. Alle
forslag sendes til Hans Christian senest onsdag d. 26.2.
Hans Christian udarbejder forslag til formandsberetning og fremsender til
godkendelse.
5.

RUF i 2020.
Drøftelse af nye aktiviteter samt hvad vi gerne vil arbejde med i 2020.
På mødet d. 27.11. blev følgende drøftet:
Øget fokus på branding: Husk at bruge logo ved kommunikation udadtil fremover.

Bosætning: Landsbyerne er gode til at byde velkommen, men i centerbyerne er det
op til handelschefen og caféerne virker ikke. Emnet vendes igen på næste møde og
bruges som samtaleemne, når RUF står på torvet d. 21/12.
Alle bedes tænke over forslag til dette, hvorefter vi forsøger at lave en
handlingsplan for 2020, som kan forelægges på generalforsamlingen.
Forslag om, at vi sætter Helhedsplan 2050 til drøftelse. Dette afklares med planchef
Niels Peter Lauridsen.
Alle tænker over forslag til indsatser i 2020, som vi kan fremlægge på
generalforsamlingen. Forslag fremsendes til Hans Christian senest onsdag d. 26.2.

6. Eventuelt
Martine vil forsøge at få lavet de sidste videoer med præsentation af Ungdomsrådet
og Naturkraft inden hun stopper i bestyrelsen.

7. Kommende møder
Der er aftalt følgende møder:
• Generalforsamling 12. marts 2020 kl. 19 i Medborgerhuset.
Det blev aftalt, at kommende møder aftales med den nye bestyrelse.

