Ringkøbing Udviklingsforum - RUF
Ringkøbing Udviklingsforum blev stiftet d. 24. januar 2018. Helhedsplanen, der blev vedtaget af byrådet
i december 2017 er fortsat et vigtigt grundlag for os. RUF har nu eksisteret i knap et år, så det giver
anledning til at gøre status efter det første års arbejde. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke
borgere, foreninger, virksomheder, sponsorer, Ringkøbing-Skjern Kommune og mange andre gode
samarbejdspartnere for støtte og opbakning i årets løb.
Bestyrelsen har holdt syv møder i Primohuset og arbejder med mange forskellige aktiviteter og
projekter ud over, at der også er ydet en indsats for at etablere det praktiske administrative grundlag for
foreningen. Herudover har repræsentanter for bestyrelsen deltaget i 48 møder i årets løb med
samarbejdspartnere m.v. omkring projekter, ideer og meget andet til gavn for udviklingen af
Ringkøbing.
Projektgrupperne
Som et led i realiseringen af Helhedsplanen, blev der etableret 8 projektgrupper:
• Børnenes By
• Skolegrunden og nærområdet
• Mere puls på Pulsparken
• Kreativt værksted
• Inkluderende fællesskaber
• Altid liv på havnen
• Stationsbroen
• Tilflyttere
Der er senere tilkommet en ny projektgruppe – Frivillige formidlere Naturkraft.
Udviklingsforum har bl.a. til opgave at støtte projektgrupperne i det omfang, der er behov for det. Der
afholdes ½ årlige møder med projektgrupperne. Det har været spændende at følge arbejdet i
grupperne, hvor nogle er nået rigtig langt med konkrete projekter og andre har gennemført forskellige
aktiviteter. Grupperne informerer selv om resultatet af deres arbejde.
Naturkraft
RUF bakker op om og samarbejder med Naturkraft. Der er
således etableret en frivilligorganisation, der skal fortælle
borgere, turister og andre interesserede om Naturkraft og
Ringkøbings naturattraktioner. Herudover samarbejder vi om
etablering af et stisystem m.v. omkring Vonåen og Naturkraft. Vi
arbejder med at finde finansiering til dette projekt.
Ringkøbing Ferieby
Erhvervsvækst Ringkøbing har taget initiativ til etablering af
Ringkøbing Ferieby placeret som en udvidelse af havnen, og hvor der indgår offentlige rekreative
områder. Projektet bidrager til at udvikle Ringkøbing. RUF har tilbudt at være facilitator på en
borgerproces, hvor brugere og borgere inddrages i udformningen. Det planlægges at gennemføre
denne proces i begyndelsen af det nye år.
Høringer
Udviklingsforum er også et organ, der kan udtale sig om udviklingen i vores by. Ringkøbing-Skjern
Kommune har forespurgt om vores holdning til dagligvarebutikker i byen og til realisering af konkrete
projekter i Helhedsplanen. Vores svar baserer sig på den grundlæggende holdning, at vi støtter
udviklingen i vores by, samt at det sker på et solidt grundlag, som borgerne kender til og bakker op om.
Profilering af Ringkøbing
Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker gennemført et brandingprojekt for Ringkøbing By. Vi indgår i dette
arbejde sammen med en række øvrige foreninger og interesseorganisationer i byen. Vi forventer at
have et oplæg klar omkring årsskiftet.
Stationsbroen
Etablering af en bro over banearealet ved stationen til at forbinde Rindum og Ringkøbing bedre
sammen indgår i Helhedsplanen. Projektgruppen og RUF har sammen med Ringkøbing-Skjern

Kommune igangsat dette arbejdet og er i gang med at finde finansiering. Stationsbroen vil blive et stort
aktiv sammen med stationsbygningen og de fremtidige stisystemer i byen.
Ringkøbing Stationsbygning
Vi har fået 74 forslag til fremtidig anvendelse fra borgere,
foreninger m.v. Tak for det. Der er nedsat en styregruppe
bestående af Ringkøbing-Skjern Kommune, DSB og RUF. Det
er her besluttet at undersøge, om stationens fremover kan
blive et værested for unge samt aktiviteter omkring lokale
fødevarer. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af
Niklas Stentorp og Martine Brumsbjerg fra Ungdomsrådet,
Kent Viborg fra Kulinarisk Vestjylland, Jens Møller Nielsen fra
Vestjysk Landboforening, Bo Lodbjerg fra Ringkøbing-Skjern
Boligforening, Per Høgh fra kommunen samt Hans Chr.
Vestergaard fra RUF. Kirsten Høy Andersen er sekretær for
gruppen. Vi planlægger at gennemføre en workshop i januar.
De grønne områder
Vi har haft møde med skovfoged Poul Gregersen fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Det blev besluttet,
at vi vil indbyde til et borgermøde om de grønne områder i vores by. Det indgår som et vigtigt element i
Helhedsplanen. Vi vil også på borgermødet arbejde med stiforbindelserne i byen. Hvor skal der
eventuelt etableres nye stier, og hvordan får vi dem til at hænge sammen i stisystemer? Det er også
vigtigt, at vi får informeret om stierne. Vi kan her lære af den indsats, der er gjort i Skjern.
Byfora
Vi har mødtes tre gange i det nye Byfora, som er et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune
og Udviklingsforum i hver af kommunens fem centerbyer. Vi drøfter fælles problemstillinger og
initiativer, der kan støtte vores udvikling. I det kommende år vil vi på RUF’s foranledning drøfte en
fælles udvikling af vores kommune med udgangspunkt i at understøtte de vigtige styrkepositioner i den
enkelte by og dermed undgå at spilde ressourcerne på, at alle kan alt.
Tilskud fra Ringkøbing Udviklingsforum
RUF har fået 200.000 kr. stillet til rådighed til udvikling af vores by. Vi har indkaldt forslag fra
projektgrupperne til anvendelse af puljen, og der er pt bevilget tilskud til Børnenes By samt til etablering
af Flere Fællesskaber.
Møder med foreninger og virksomheder
Vi har gennemført møder med flere foreninger og virksomheder, hvor vi kommer og fortæller om
arbejdet i Udviklingsforum samt får god inspiration til vores fremtidige arbejde. I det nye år planlægger
vi at invitere foreninger indenfor et fællesområde til at drøfte, hvordan vi i Ringkøbing bliver bedre til at
samarbejde og bruge hinandens ressourcer. Vi vil herudover opfordre foreninger og virksomheder i
Ringkøbing til at kontakte os. Vi kommer gerne til jer og fortæller om RUF.
Kommunikation
RUF har fået en ny hjemmeside. Vestjysk Marketing har været en god hjælp og sponsor til det. Du kan
nu finde os på www.udviklingsforum.dk. Herudover er vi også at træffe på Facebook.
Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling i RUF mandag d. 18. marts. Vi forventer at kunne præsentere
visionen og det nye logo. Forud for generalforsamlingen vil vi invitere byens borgere m.fl. til et oplæg
fra Primotourdirektøren Bjarke Hansen om hans ideer til udvikling af vores by.
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af Hans Christian Vestergaard (formand), Christina Hedegaard (næstformand),
Martine Brumsbjerg (kommunikationsansvarlig), Carsten Mumm (kasserer), Jakob Muldkær
Rasmussen, Flemming Merrild og Julie Vesterby.
Henvendelse til Ringkøbing Udviklingsforum kan rettes til foreningens formand på 22756772 eller pr.
mail til mail@udviklingsforum.dk.
Ringkøbing d. 14. december 2018

