Ringkøbing Udviklingsforum - RUF har nu eksisteret i to år. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke
borgere, foreninger, virksomheder, sponsorer, Ringkøbing-Skjern Kommune og mange andre gode
samarbejdspartnere for støtte og opbakning. Her vil vi fortælle om aktiviteterne i det andet halvår af 2019.
Projektgrupperne
Projektgrupperne er et vigtigt led i vores arbejde. Der er i dag otte projektgrupper, som hver især arbejder
med deres særlige opgaver: Børnenes By, Mere puls på Pulsparken, Altid liv på havnen, Kreativt værksted,
Inkluderende fællesskaber, Skolegrunden, Stationsbroen samt Frivillige formidlere Naturkraft.
Det er forskelligt, hvor meget de enkelte grupper har haft mulighed for at realisere deres ideer. Med
beslutningen om at ophæve strandbeskyttelsen ved havnen, skulle der forhåbentlig være gode mulighed for
aktiviteterne omkring Altid liv på havnen. De frivillige formidlere har haft 1850 mennesker på rundvisning til
Naturkraft fordelt på 92 ture.
Ringkøbing Station
Ringkøbing Station kommer til at indeholde et ungdomshus og en socioøkonomisk cafe, hvis vi får de
nødvendige tilladelser og opbakninger på plads. Det er der heldigvis meget, der tyder på, at vi gør.
Byrådet gav os positive tilkendegivelser, da vi forelagde
projektet d. 20.8. Vi har haft et positivt møde med Slots- og
Kulturstyrelsen (det er jo en fredet bygning). Så er der en lokal
fond, der har givet os positive tilkendegivelser omkring tilskud
til ombygningen. I øjeblikket arbejder vi med at få en lejeaftale
på plads med DSB. Vi tror så meget på det nu, at vi d. 19.12.
stiftede foreningen ”Ringkøbing Station”, der skal stå for det
videre arbejde. Det er vores plan, at vi overtager bygningen d.
1.2. 2020 og dermed kan sætte gang i indretning og brug.
Jyske Bank CSR afdeling bistår os som sponsor m.v.
Byfora-samarbejdet mellem de fem centerbyer
Vi har stor glæde af at mødes med de øvrige udviklingsfora i kommunen. Her sikrer vi dels, at vi ikke træder
hinanden over fødderne og dels, at vi kan tage fælles initiativer, som tilsammen udvikler vores kommune.
Der er et rigtigt positivt samarbejde. Senest er Landdistriktsrådet indtrådt i dette samarbejdet.
Temamøde med byrådet om detailhandel
Vi deltog sammen med Byfora d. 21.11. i et temamøde om detailhandlen, hvor vi i samarbejde med
Ringkøbing Handelsforeningen havde et kort oplæg om vores ønsker til vilkår og rammer for udviklingen af
detailhandlen. Et vigtigt budskab her var, at vi gerne ser udviklingen koncentreret i bycentrum.
FrivilligVest
Vi har indledt et samarbejde med FrivilligVest. Der er aftalt et møde med dem og Byfora, hvor vi skal drøfte
muligheden af at etablere en grejbank samt en vidensbank til gavn for foreningerne i kommunen.
Kursus for foreningsbestyrelser
I samarbejde med FrivilligVest vil vi i foråret udbyde et kursus for foreningsbestyrelser i Ringkøbing. Kurset
bliver på det helt lavpraktiske niveau, hvor vi gerne vil give bestyrelserne nogle værktøjer at arbejde med.
Ringkøbing-Skjern Medborgerhus
Vi har understøttet Medborgerhusets bestyrelse i en strategi- og visionsproces. Det er bl.a. en af de ydelser,
vi gerne vil tilbyde foreninger, der er medlem af RUF.
Videopræsentationer
Vi har pt udarbejdet to videopræsentationer af foreninger m.v. i Ringkøbing. Du kan se dem på facebook.
Hvis din forening er interesseret i at få lavet en præsentation, er du velkommen til at henvende dig.
Stier og grønne områder
I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune afholder vi et borgermøde d. 2. april 2020 i Medborgerhuset
om stier og grønne områder. Hvordan skal vedligeholdelsesstandarden være? Hvilke stier er der i
Ringkøbing? Hænger de sammen? Kan man skilte dem bedre?

Ringkøbing Ferieby - Ranonia
Erhvervsvækst Ringkøbing har taget initiativ til etablering af Ringkøbing Ferieby. Vi gennemførte et
borgermøde i foråret, hvor der var ca. 200 deltagere, der fik en grundig information om dette projekt. Det
seneste, der nu forlyder er, at strandbeskyttelsen er ophævet ved Ringkøbing Havn, hvilket er med til at
bane vejen for realiseringen af dette projekt. RUF bidrager gerne fortsat med at understøtte dialogen.
Naturkraft
RUF bakker op om og samarbejder med Naturkraft. Det er dejligt at kunne følge opbygningen af den nye
oplevelsesarena om naturens kræfter. Det bliver fantastisk for Ringkøbing, når Naturkraft åbner d. 4.6. 2020.
Pt bidrager vi til at sikre en stiforbindelse fra centrum til Naturkraft, så gæsterne nemt kan finde derud, og når
man er derude, nemt kan finde vejen til centrum.
Ringkøbing Trail - fra fjord til fjord ad Vonåen
Vi samarbejder med Naturkraft om at give flere borgere mulighed for at opleve naturen i og omkring Vonåen.
Styregruppen har sendt en ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden, hvor vi spændt venter på svar. Vi har
haft et møde med Nordea Fonden, som er meget interesseret i projektet. I første omgang har det resulteret i
et tilskud på 20.000 kr. til gennemførelse af en workshop for foreninger, interesserede privatpersoner m.fl. Vi
planlægger at afholde workshoppen ved Gl. Sommerlyst. D. 9. januar har vi inviteret alle lodsejere langs
Vonåen til møde, hvor vi vil drøfte Vonåprojektet med dem. Endelig er vi på vej med nogle informationstavler,
der skal fortælle om projektet. De placeres ved Naturkraft og ved Ny Sommerlyst.
Vi vil gerne takke Ringkøbing Landbobank, Vestjysk Landboforening, Erhvervsvækst Ringkøbing og RAH for
støtte til projektet.
Havnens Hus
Erhvervsvækst Ringkøbing og Handelsforeningen havde indbudt os til et møde om et nyt Havnens Hus d.
19.12. I Helhedsplan Ringkøbing 2050 er der på side 29 skitseret en Torvehal på havnen. Vi indgår rigtig
gerne i et arbejde om, hvordan man kan realisere denne del af Helhedsplanen.
Nationalparken
Det er vores opfattelse, at Nationalparken bør omfatte hele Ringkøbing Fjord. Det medfører samtidig, at det
vil være helt naturligt, at også Naturkraft og Vonåen inddrages i Nationalparken. Skjern og Tarm har haft
borgermøde om inddragelse af disse byer. Det kan også overvejes, om Ringkøbing by skal indgå her.
Tilskud fra Ringkøbing Udviklingsforum
RUF får årligt 200.000 kr. stillet til rådighed af kommunen til udvikling af vores by. Vi modtager gerne
ansøgninger fra projektgrupper og øvrige, der måtte have spændende projekter, der kan medvirke til at
udvikle Ringkøbing by.
Kommunikation
D. 21.12. var vi på Torvet med information om RUF. Mange var interesserede heri
og vil gerne bakke op om vores arbejde, hvilket sker gennem indmeldelse i
foreningen på hjemmesiden www.udviklingsforum.dk. Du kan læse mere om RUF
her. Herudover er vi også at træffe på Facebook.
Vi kommer gerne ud og fortæller om RUF i foreninger og virksomheder om de
mange projekter, vi er involveret i. Vi vil også rigtig gerne høre om, hvilke ideer I har
til udvikling af Ringkøbing.
Generalforsamling 12.3. 2020
Vi afholder generalforsamling d. 12.3. 2020 kl. 19-22 i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Herningvej 7,
Ringkøbing. Som optakt til generalforsamlingen har vi fået Peter Sand fra Naturkraft til komme med et oplæg
om Naturkraft og om, hvordan vi kan gøre Ringkøbing til en endnu bedre by at bo, leve og arbejde i. Mød op
på generalforsamlingen og bidrag med gode ideer til, hvordan vi kan gøre Ringkøbing endnu bedre.
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af Hans Chr. Vestergaard (formand), Anni Damgaard (næstformand), Kirsten Høy
Andersen (sekretær og kasserer) samt bestyrelsesmedlemmerne Bo Lodbjerg, Martine Brumsbjerg, Jeanette
V. Larsen og Jacob Muldkjær Rasmussen.
Henvendelse til Ringkøbing Udviklingsforum kan rettes til foreningens formand på 2275 6772 eller pr. mail til
formand@udviklingsforum.dk.
Ringkøbing d. 22. december 2019

