Ringkøbing Udviklingsforum
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. juni 2020. kl. 19.00 – 21.00
Sted: Vestjysk Landboforening, Herningvej 3, Ringkøbing
Deltagere: bestyrelse og suppleanter.
Deltagere: Jakob, Lena, Johan, Niels, Karsten, Anni, Kirsten, Bo L og Hans Christian
Fraværende: Amalie, Jeannett, Torben, Bo C, Søren og Allan
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 samt drøftelse heraf.
HC orienterede kort om de fremsendte dokumenter og baggrunden for etableringen
af RUF.
2.

Projekter og aktiviteter i Ringkøbing Udviklingsforum

Nedenfor er angivet de projekter, aktiviteter, relationer m.v., som RUF enten er
ansvarlig for, involveret i eller ønsker at igangsætte. Der gives en introduktion til de
enkelte emner på mødet, herunder hvem der pt er involveret i nogle af de nævnte
aktiviteter. Nogle af emnerne er nærmere omtalt på hjemmesiden.
Det drøftes herefter, hvem der har lyst til og interesse for at indgå i de enkelte
opgaver, samt hvad man ønsker at bidrage med. Der er bestemt også mulighed for
at byde ind med nye eller supplerende aktiviteter, som kan være relevant for RUF at
involvere sig i. Hvert medlem og suppleant bedes overveje dette inden mødet.
Der er etableret følgende projektgrupper:
• Børnenes By
i. Mere puls i Pulsparken
ii. Altid liv på havnen
• Kreative værksteder
• Inkluderende fællesskaber
• Skolegrunden
• Stationsbroen
• Frivillig – Naturkraft
Der afholdes et årligt møde med formændene for projektgrupperne
Særlige projekter, RUF er ansvarlig for eller involveret i:

•
•
•
•
•

Ringkøbing Station
Trailsystem ved Vonåen
Uddannelse af foreningsbestyrelser
Havnens Hus
Ranonia – Feriebyen ved Ringkøbing Havn

Særlige aktiviteter, opgaver eller relationer RUF indgår i:
• Naturkraft
• Naturbydelen
• Nationalpark Skjern Å
Nye projekter, der skal igangsættes i 2020:
• Grønne områder og stier i Ringkøbing
• Revidering af Helhedsplan 2050
• Etablering af en grejbank og en vidensbank
• Borgermøde med præsentation af de nye projekter i Ringkøbing
Ikke projektorienterede opgaver for bestyrelsen:
• Forøgelse af medlemstallet
• Information om RUF
• Høringer
• Tilskud fra Ringkøbing Udviklingsforum
• Sponsorbidrag
Projekterne blev kort gennemgået og drøftet. Der blev herefter foreslået og drøftet
forskellige nye tiltag, ideer m.v., som RUF kunne tage op. Det drejer sig om:
• Infrastruktur i Ringkøbing, herunder P-pladser, el-shuttlebusser m.v.
Emnet inddrages i opfølgningen af Helhedsplan 2050
• Ringkøbing som turismeby
Emnet inddrages i opfølgningen af Helhedsplan 2050
• Ringkøbing K
Flere tilgange – hvordan bindes Ringkøbing K bedre sammen med
Ringkøbing fx gennem stisystemer, shuttlebusser m.v.? Hvordan indgår
Ringkøbing K sammen med andre boligudbygningsplaner i den fremtidige
udbygning af byen?
• Drive in Bio
Var det noget for Ringkøbing Bio at tage op?
• Kings Road stadion
Hvor meget bruges stadion? Er der mulighed for at øge anvendelsen af dette
område og hvad skal i givet fald indgå?
• Hundeskoven
Der er henvendelse fra kommunen og Naturstyrelsen om
renovering/udbygning af området. Vi anmodes om at arrangere et
borgermøde om det
• Information om, hvad der sker og er undervejs i Ringkøbing

Forskellige behov for information blev drøftet. Forskellige løsninger på,
hvordan informationen kan gives, blev drøftet. Jakob foreslog, at man kunne
anvende de hytter (2 stk) Handelsforeningen har som udstillingsrum på
torvet. En anden mulighed er ar etablere digitale skærme i ruderne i
tombolaen på Torvet
HC opfordrede alle til at indgå i de projekter, man har særlig interesse i.
Følgende tilkendegivelser kom:
Karsten: Revidering af Helhedsplan 2050 og Stationsprojektet
Lena: Stier og grønne områder og Stationsprojektet
Andre ønsker til at indgå i projekter m.v. bedes givet til HC

3. Kandidater til årets frivilligpris

Der er kommet en henvendelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune vedr. indstilling af
kandidater til årets frivilligpris. Frivilligprisen er nærmere omtalt her:
https://www.rksk.dk/om-kommunen/legater-priser-og-puljer#accordion-6

Har vi et forslag til frivilligprisen?
Der blev aftalt indstilling af person til Frivillighedsprisen. Jakob og Lena laver
indstilling.

4. Eventuelt
Ingen kommentarer

5. Kommende møder
På mødet fastsættes kommende møder for bestyrelsen.
Det foreslås, at der afholdes ét yderligere fællesmøde for bestyrelsen, revisor og
suppleanter i efteråret eller primo 2021.
Der er aftalt nyt bestyrelsesmøde d. 10.9. kl. 19-21.
Der blev aftalt næste møde for bestyrelse og suppleanter d. 23.11. kl. 19-21 i
Medborgerhuset.

