
Ringkøbing Udviklingsforum - RUF 
 
RUF har nu eksisteret i godt et 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 første halvår af 2019. 
 
Projektgrupperne  
Projektgrupperne er et vigtigt led i vores arbejde. Der blev oprettet syv projekter som et led i realiseringen af 
Helhedsplanen. De er senere udvidet med 2, så der i dag er 9 projektgrupper: 
Børnenes By, Mere puls på Pulsparken, Altid liv på havnen, Kreativt værksted, Inkluderende fællesskaber, 
Stationsbroen, Skolegrunden og nærområdet, Tilflyttere og 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.  
 
Stationsbroen 
I januar kontaktede kommunen Udviklingsforum for at høre, om vi ville bidrage med at udforme en 
ansøgning til Realdania vedr. etablering af en bro over banelegemet ved stationen. Formålet var at forbinde 
Rindum og Ringkøbing bymidte samt ikke mindst at give de uddannelsessøgende på gymnasierne m.v. en 
hurtig og sikker adgang til stationen. Vi valgte at kombinere ansøgning med en ansøgning til etableringen af 
stationen, se nærmere herom nedenfor.   
 
Desværre endte det med, at vi fik afslag på ansøgningen. Broprojektet er derfor sat lidt på standby, men 
bestemt ikke opgivet. Tak til alle, der støttede projektet med gode hensigtserklæringer. Det er ikke spildte 
kræfter, da vi arbejder videre med dele af projektet nu og måske hele projektet på længere sigt.  
   
Ringkøbing Station 
Som nævnt fik vi pludselig travlt, da arbejdet med stationen også skulle omfatte en ansøgning til Realdania. 
Efter afslaget har vi intensiveret arbejdet med at fastlægge indholdet i stationsbygningen. Vi har gennemført 
en workshop samt et åbent hus arrangement på stationen, hvor rigtig mange kom og gav forslag til 
indholdet. Vi har et forslag til indhold færdig inden sommer.  

 
 

   
Profilering af Ringkøbing 
Ringkøbing-Skjern Kommune har igangsat arbejdet med et brandingprojekt for Ringkøbing By. Vi indgår i 
dette arbejde sammen med en række andre foreninger og interesseorganisationer i byen. Vi har 
konkretiseret projektet til, at vi arbejder med, hvordan vi får pendlere til at flytte til Ringkøbing, så de kan 
opnå en mere fast tilknytning til deres arbejdsplads og Ringkøbing by. Vi indkaldte til to møder herom, men 
desværre var der for få tilmeldte til det. Nu har vi i stedet inviteret en håndplukket lille gruppe, som vi mødes 
med i slutningen af juni for at konkretisere, hvordan det skal gribes an.   
 
Byfora-samarbejdet mellem de fem centerbyer 
Vi har stor glæde af 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. 
Skjern Udviklingsforum informerer og inddrager således os andre omkring Nationalpark projektet.    
 
Ringkøbing Ferieby - Ranonia 
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. Der 
blev holdt pressemøde herom d. 16.1. Derefter gennemførte vi et møde med havnens interessenter, så de 
eventuelt kommende naboer kunne få et førstehånds indtryk af projektideerne.  

Det skal præsenteres for byrådet d. 20.8. Hvis der bliver grønt 
lys herfra, vil vi gå videre med myndighedsbehandling (der i sig 
selv kan blive en udfordring, da bygningen er totalfredet), 
projektering, finansiering og det egentlige arbejde med 
indretningen. Vi arbejder med to indholdselementer. Et 
ungdomshus og et sted for aktiviteter omkring lokale fødevarer. 
Det sidste forestiller vi os som en socioøkonomisk virksomhed. 
Hvis alt går som planlagt, håber vi at kunne tage det i brug i 
foråret 2020. Jyske Bank CSR afdeling bistår os som sponsor 
og proceshjælper. 
 



  

  
 

Generalforsamling 18.3. 
Som optakt til vores generalforsamling havde vi fået Bjarke Hansen fra Primo Tours til komme med et oplæg 
med titlen: Hvordan vil jeg gøre Ringkøbing til en endnu bedre by at bo, leve og arbejde i? Det var et utroligt 
spændende og inspirerende oplæg, som gav os gode ideer til det videre arbejde. Bl.a. lagde Bjarke vægt på, 
at vi skal blive meget bedre til at bruge vores nærhed til Ringkøbing Fjord og Vonåen i alle sammenhænge.  
 
På generalforsamlingen blev vores nye bestyrelse valgt. Det blev: Hans Chr. Vestergaard (formand), 
Christina Hedegaard (næstformand), Kirsten Høy Andersen (sekretær og kasserer) samt 
bestyrelsesmedlemmerne Bo Lodbjerg, Martine Brumsbjerg, Carsten Mumm og Jacob Muldkjær 
Rasmussen.  
 
Formanden aflagde beretning for året, der gik. Beretningen kan findes på foreningens hjemmeside. Tak til 
Vestjysk Bank og Generator for sponsorater ved generalforsamlingen. 
 
Naturkraft 
RUF bakker op om og samarbejder med Naturkraft.  
De 18 frivillige i Naturkraft, som arrangerer ture fra byen ud til Naturkraft, har suppleret turene med ture ud i 
naturen omkring Ringkøbing. Der er gennemført 36 ture siden starten i december 2018 med i alt 820 
deltagere. Senest har de frivillige udvidet repertoiret med ture til Naturbydelen. 
Herudover samarbejder vi om etablering af et stisystem m.v. omkring Vonåen og Naturkraft.  
 
Ringkøbing Trail - fra fjord til fjord ad Vonåen 
I dette halvår har vi samarbejdet med Naturkraft om et projekt, der har til formål at give flere borgere 
mulighed for at opleve naturen i og omkring Vonåen. Vi har hyret firmaet KRADS fra Aarhus til at bistå os 
med proces og beskrivelser. Der er oprettet en følgegruppe med deltagere fra foreninger og andre 
interesserede omkring Vonåen.  
 
På baggrund af 6 møder med følgegruppen samt møder med lodsejere, pumpelaug, kommunen, forsyningen 
m.fl. vil styregruppen efter sommer lægge sidste hånd på en ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden, som 
kan danne baggrund for gennemførelse af projektets fase 1. Vi vil gerne takke Ringkøbing Landbobank, 
Vestjysk Landboforening, Erhvervsvækst Ringkøbing og RAH for støtte til denne del af projektet.  
    
Kommende aktiviteter 
Vi arbejder pt med at få etableret et borgermøde om stier og  grønne områder i vores by. Det indgår som et 
vigtigt element i Helhedsplanen. Så planlægger vi at lave en fælles præsentation af de mange spændende 
projekter, der er i gang i vores by, så man som borger bedre kan danne sig et indtryk heraf. Endvidere 
planlægger vi til efteråret at lave en præsentation af vores mange foreninger bl.a. gennem et interview og 
præsentation af den enkelte forening i radioen. Endelig vil vi gerne sætte gang i den del af Helhedsplanen, 
der omhandler et Street Food i en Torvehal på havnen. Sig til, hvis du har lyst til at bidrage til det.    
 
Tilskud fra Ringkøbing Udviklingsforum 
RUF har fået 200.000 kr. stillet til rådighed af kommunen til udvikling af vores by. Vi har indkaldt forslag fra 
projektgrupperne til anvendelse af puljen, og der er pt bevilget tilskud til Børnenes By, Inkluderende 
Fællesskaber, Vonåprojektet  og 1700 tals festivalen. Vi modtager gerne nye ansøgninger fra projektgrupper 
og øvrige, der måtte have spændende projekter, der kan medvirke til at udvikle Ringkøbing by.   
 
Kommunikation 
Du kan læse mere om RUF på vores hjemmeside www.udviklingsforum.dk. Herudover er vi også at træffe på 
Facebook. Vi kommer gerne ud og fortæller om RUF i foreninger og hos virksomheder for også at høre om, 
hvilke ideer I har.  
  
Til slut vil vi opfordre dig til at hjælpe med, at endnu flere borgere, foreninger og virksomheder støtter op om 
RUF og melder sig ind i foreningen. Det kan ske på vores hjemmeside.  
 
Henvendelse til Ringkøbing Udviklingsforum kan rettes til foreningens formand på 2275 6772 eller pr. mail til 
formand@udviklingsforum.dk.   
 
Ringkøbing d. 23. juni 2019  

Dernæst afholdte vi et borgermøde om projektet i 
Rådhushallen d. 5.2., hvor der kom ca. 200 borgere. Det er 
vores indtryk, at mødet var en succes i den forstand, at 
mange fik et mere nuanceret indtryk af, hvad projektet 
handler om, og projektejerne fik nogle gode input med til 
det videre arbejde.    


