Ringkøbing Udviklingsforum
Bestyrelsesmøde torsdag d. 14. maj 2020. kl. 19.00 – 21.00
Sted: Primohuset, I. C. Chr. Allé 1
Deltagere: bestyrelsen og Niels Kjær Hansen
Afbud: Bo Lodbjerg
Dagsorden:

1. Grundlaget for Ringkøbing Udviklingsforum
Der indgår forskellige dokumenter, som danner grundlag for arbejdet i Ringkøbing
Udviklingsforum:
• Vedtægterne
• Mission og Vision
• Helhedsplan 2050
• Opgavefordeling i bestyrelsen
Herudover er vedlagt data for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Kort orientering om grundlaget for RUF.
Der er ingen spørgsmål fra de nye medlemmer, til grundlaget for RUF.

2. Kommuneplantillæg 40 og 41
Der er fremsendt forslag til kommuneplantillæg 40 og 41 fra Ringkøbing-Skjern
Kommune med henblik på eventuelle kommentarer. Tidsfristen for indsendelse af
høringssvar er rykket til d. 24. juni.
Materialet er vedlagt dagsorden.
Der er ligeledes rettet henvendelse fra Skjern Udviklingsforum mhp eventuel
koordinering af synspunkter på oplæggene.
Forslagene er tilsendt til bestyrelsen. HC vil tage vores synspunkter med til SUF.
RUF vurderer at det primært er pkt. 40 vedr. Detailhandel der er relevant at forholde
sig til.
Kommunetillæg 40;
RUF har 2 hovedsynspunkter i forhold til kommunetillæg 40.
Der bakkes op om byrådets beslutning omkring de etablerede centermuligheder.
Dvs. der bakkes op om at der kan tilføjes detailbutikker til de allerede eksisterende
centermuligheder der er etableret i byen, f.eks. ude ved Fakta. RUF mener dog ikke
at der skal udbygges nye centermuligheder.

Det opfordres at byrådet sikrer at der kommer flere kommunale servicefunktioner i
bymidten f.eks. kulturelle tilbud eller bibliotek.
I kommuneplantillægget er det kun Hvide Sande, der omtales som turistby. Det skal
understreges at Ringkøbing bycentrum også er en turistdestination på ligefod med
Hvide Sande og anderkendes således af byrådet.
Jacob tilsender Handelsforeningens kommentarer, hvortil det forventes at RUF
også vil bakke op om at der ikke udbygges centermuligheder i periferien af
Ringkøbing bymidte.

3. Vonå projektet
Som tidligere nævnt, er der kommet svarskrivelse fra Lokale- og Anlægsfonden på
vores ansøgning. Det vedlægges. Der er aftalt virtuelt møde d. 15.5. med fonden og
styregruppen for projektet om det videre forløb.
Sideløbende med det, er der gang i planlægningen af workshoppen d. 15.8. Som et
element heri er der arbejdet med at etablere stisystemet og spangen fra Engbroen
til Vesterhede (som er et element i det store Vonå projekt). Til dette projekt søger vi
midler hos Friluftsrådet (der har ansøgningsfrist d. 15.5.) og ved LAG-midlerne (der
har ansøgningsfrist d. 2.6.). Denne del af Vonå projektet kommer derfor hurtigere i
gang end oprindelig forventet. Da LAG-midlerne forudsætter 50% medfinansiering,
er det nødvendigt, at der også skaffes penge ad andre kanaler. Der er derfor, der
også søges hos Friluftsrådet. Som tidligere drøftet på mødet d. 28.8. 2019 foreslås
et, at der også bevilges 100.000 kr. fra RUF’s egen pulje til projektet.
Projektet er sat i udbud. Udbudsmaterialet vedlægges.
Der skal nedsættes en styregruppe i forhold til det videre forløb.

4. Skolegrunden
På mødet d. 27.22.2019 blev det drøftet, hvorledes vi kunne tage initiativ omkring
skolegrunden. Den indgår jo som et element i Helhedsplanen 2050.
Der er holdt møde med Per Green, revisor Aksel Bech og Niels Kjær Hansen, hvor
det blev besluttet, at HCV skulle kontakte kommunen omkring eventuelle
muligheder. Det resulterede i et møde mellem borgmesteren og Per Green.
Drøftelser af de videre muligheder.
Synspunktet fra RUF er ønsket om at grunden kan understøtte med liv og udvikling
til bymidten. Kommunen er positivt stillet overfor dette.
Bevaringsforeningen og Per Greens ønsker for grunden støder mod hinanden i
forhold til at lave et kulturelt center med plads til kommunale arbejdsplader og f.eks.
bibliotek. Da det vurderes at bygningerne på grunden forventes at skulle være

noget høj. Bevaringsforeningen har tilkendegivet at der kan bygges 4 - 5 etager i
højden.
Jacob foreslår om kommunen evt. kunne forestille sig at ville drive et P-hus under
jorden. Således vurderes det samtidig at det vil være endnu mere attraktivt at have
butik i bygningerne.
HCV vil tage kontakt til kommunaldirektøren for at høre om hans møde med Per
Green og det videre forløb i sagen.

5. Havnens Hus
Status fra Jacob
Der har ikke været mulighed for at mødes. Ehvervsvækst Ringkøbing arbejder
videre med dette i forbindelse med Ranonia. Der er derfor ikke noget nyt at berette
herom.

6. Samarbejde med Frivillig Vest
Status fra Anni
Det har ikke været mulighed for at mødes grundet Covid-19.

7. Eventuelt
Niels forespørger om nogle fra bestyrelsen har ny viden om Børnenes by. Dette er
der ikke i bestyrelsen.
På dagorden til næste møde ønskes et punkt omkring kommunikation omkring RUF

8. Kommende møder
Da mødet med deltagelse af suppleanter er udskudt pga. forsamlingsforbuddet,
aftales et nyt mødetidspunkt i juni, hvor suppleanterne også inviteres.
Endvidere fastsættes kommende møder for bestyrelsen.
Mandag d. 22 juni kl. 19 – 21 i medborgerhuset, afholdes næste møde med
deltagelse af suppleanter.
Næste bestyrelsesmøde er 10. September kl. 19 – 21 i medborgerhuset.

Referent: Jeannett V. Larsen

