
Ringkøbing Udviklingsforum 
 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. juni 2019. kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Ringkøbing-Skjern Boligforening, Kongevejen 46, 6950 Ringkøbing 
 
Deltagere: Bo Lodberg (BL), Jacob Muldkjær Rasmussen (JMR), Kirsten Høy Andersen 
(KHA), Martine Brumsbjerg (MB), Jeannett V. Larsen (JVL), Hans Christian Vestergaard 
(HCV). 
 
Fraværende: Christina Hedegaard (CH) 
 
Referent: Kirsten Høy Andersen 
 
Referat: 

1. Siden sidst 
• Stationsbroen og stationsbygningen 

Der er truffet en afgørelse omkring ansøgningen til Realdania vedr. tilskud til 
Statinsbroen og Stationsbygningen. Der er valgt 6 andre projekter, så der er 
ingen tilskud til Ringkøbing. 
Der har været afholdt møde i styregruppen vedr. stationsbygningen.  
Vedr. Stationsbroen blev det konstateret, at dette arbejde umiddelbart må 
vente, men man vil ikke opgive projektet. 

• Stationsbygningen 
Det er aftalt at arbejdsgruppen fremlægger projektet for byrådet på 
byrådsmødet d. 20. august. 
Indtil videre er der gennemført en workshop d. 25.2., hvor der deltog 25 
personer, hvor der kom mange input til det videre arbejde. Det resulterede 
bl.a. i, at der gennemførtes en åben station dag d. 12.4., hvor der kom 
mange, for at se bygningen og for at komme med gode ideer til indhold. Det 
bestyrker ideen med at det bliver et ungdomshus samt aktiviteter omkring 
lokale fødevarer. Der er nedsat to arbejdsgrupper vedr. de to områder, som 
hver især beskriver indholdet. Arkitekt Bo Christensen er knyttet til projektet. 
Han vil skitsere gruppernes forslag. 
Hans Christian Vestergaard har fundet ud af at bygningen er fredet i 
allerøverste klasse, hvilket betyder at ALT også indvendigt er fredet. Der 
tages kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen for specifikationer. 

• Profilering af Ringkøbing – Arbejdsgruppe 
Gruppen vil fokusere på virksomhedernes indsats overfor såvel 
medarbejdere, der pendler ind til Ringkøbing hver dag, som overfor nye 
medarbejdere, der netop er flyttet til Ringkøbing. Vi arbejder med at give 
virksomhederne nogle værktøjer til at sikre fastholdelse/få medarbejdere. Der 
var inviteret til et indbudt møde om emnet d. 22.5., men desværre var der for 
få tilmeldte, så det blev aflyst. I stedet afholdes et møde d. 27.6. med særligt 
indbudte virksomhedsledere. Arbejdet koordineres med de øvrige indsatser i 
kommunen på området. 



• Frivillige til Naturkraft 
Der er godt gang i projektgruppen der frem til sommer gennemfører ture ca. 
hver 14. dag fra Torvet til Naturkraft. Der er yderligere udviklet en tur, hvor 
man også inddrager området langs Vonåen til Fjordgården og videre tilbage 
med stop ved bunkeren på Vesterkær. Herudover er der indgået aftale med 
Naturbydelen (Ringkøbing K) om tilsvarende ture til Naturbyen. Den første 
tur udbydes sidst i juni. Der er mulighed for byens foreninger, virksomheder 
m.fl. at booke guidede ture. 

• Vonåen – naturtrail 
Der er afholdt 4 møder i følgegruppen samt møder med lodsejerne 
(bestyrelserne for pumpelaugene), forsyningen og kommunen om projektet. 
Der vil foreligge et færdigt projektforslag umiddelbart efter sommer, som 
indsendes til Lokale- og Anlægsfonden d. 14.8. 
Der er aftalt møde med Nordeafonden d. 2.7. om tilskud til projektet. 

• Der er rettet henvendelse til Ringkøbing-Skjern Kommune angående 
igangsætning af projektet omkring stiforbindelser og grønne områder i 
Ringkøbing. Der afventes svar herpå. 

• Bent Østergaard har henvendt vedr. muligheden for at etablere en kultursti i 
Ringkøbing By. Handelsforeningen er involveret og har indarbejdet det i sit 
nyeste kort over Ringkøbing.  

• Nationalpark Skjern Å 
Vi var inviteret til at deltage i en udflugt til Mols med besigtigelse af 
Nationalparken der. Desværre var der ingen fra Ringkøbing, der havde 
mulighed for at deltage. Det er tilkendegivet over for Skjern Udviklingsforum, 
som er vores kontaktled til projektet, at vi fortsat er interesseret i at følge 
projektet.  

• Ranonia 
Der har ikke været aktiviteter siden borgermødet i Rådhushallen omkring 
Ranonia, som RUF har været involveret i. Vi har tilkendegivet, at vi fortsat 
gerne bistår omkring information og borgerdialog omkring projektet.   

• Møde med projektgrupperne d. 3.6. 
Dette møde måtte desværre aflyses pga for mange afbud. Der er indkaldt til 
et møde d. 15.8. 

• Næste møde i Byfora (de fem udviklingsfora i kommunen) er d. 15.8. i Hvide 
Sande. 

 

  



2. Ændring i bestyrelsessammensætningen 
Desværre har Carsten Mumm meddelt, at han melder sig ud af bestyrelsen pga. 
arbejdspres i firmaet. Suppleant Jeannett Larsen, Ringkøbing Håndbold, træder 
derfor til i stedet for Carsten. 

 

3. Revidering af opgaveoversigt  
Pga. ændringen i bestyrelsen overtager Kirsten Høy Andersen posten som 
Kasserer. 
 

4. Logo for RUF 
Det er aftalt, at Jimi Holstebro fremsender nyt forslag til logo. Det fremsendes, så 
snart det modtages. 
 

5. Bordet rundt vedr. initiativer fra RUF 
a) Carsten Mumm har udtrykt ønske om mere facilitering af samarbejde på tværs 

af foreninger – som eksempel kan henvises til foreninger der nu er gået 
sammen om julehjælp, hvilket forhindrer dobbeltansøgninger og således sikrer 
at flere familier får julehjælp. Bestyrelsen besluttede at fortsætte med Christinas 
idé om en messe for frivillige foreninger. 

b) JMR påpeger at kommunens behov for at sparre 300mio. over de næste 4 år 
kommer til at stille større krav til frivillighed (pasning af grønne arealer, lukning 
af legepladser mm.). Derudover har Handelsforeningen et ønske om at løfte 
byens servicefaciliteter (toiletter, ammerum, puslerum mm.), et projekt der også 
kan få brug for frivillige. Bestyrelsen tilkendegiver at RUF ønsker at hjælpe og 
kan komme til at spille en rolle i at skaffe frivillige. 

c) MB ønsker at opstarte ugentlige interviews med frivillige, der forklarer om 
foreningen, egen udvikling igennem frivilligt arbejde mm. KHA formidler kontakt 
til Inger Bech samt Radio Ringkøbing og JMR lægger nyhederne op på 
Ringkøbing.dk 
MB påbegynder projektet til september og starter med en beskrivelse af 
projektet til hjemmesiden samt informering til Dagbladet og Ugeavisen. 

d) BL fortæller at Ringkøbing-Skjern Boligforening har afsat penge til en boligsocial 
indsats i Damtoften, som han forestiller sig at RUF kan bidrage til – BL vender 
tilbage med konkret forslag.  

e) JVL foreslår et projekt med street-food på pladsen ved havnen, der om 
sommeren bruges til træskulpturer. Plænen tilhører kommunen, men RUF og 
Handelsforeningen er interesserede i at realisere projektet. JMR og BL fremfører 
projektidéen for Erhvervsvækst Ringkøbing for at høre om de er interesserede i 
at løbe med bolden og vender tilbage. 



f) KHA ønsker mere fokus på kommunikation og forøgelse af medlemstallet – 
heriblandt opdatering af hjemmesiden og bedre fremhævelse af muligheden for 
medlemskab. CH er ansvarlig for dette – KHA supporterer hvis ønsket. 
 

6. Tilskud fra RUF  
Der er pt. 198.500 kr. tilbage i puljen, som kan tildeles projekter. Det besluttes at 
sende besked ud til RUFs medlemmer med opfordring til at søge fra puljen 
(projekter der henholder sig til helhedsplanen vil blive prioriteret). 

 

7. Eventuelt 
Intet. 

 

8. Kommende møder 
Der afholdes 3 møder i efteråret – KHA udsender mødeindkaldelser 

• 28. august kl. 19-21, i Medborgerhuset 
• 9. oktober kl. 19-21, i Medborgerhuset 
• 27. november kl. 19-21, i Medborgerhuset 


