Ringkøbing Udviklingsforum
Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. september 2020. kl. 19.00 – 21.00
Sted: Medborgerhuset, Herningvej 7, Ringkøbing
Deltagere: bestyrelse
Afbud fra Bo
Referat:

1. Referat fra mødet d. 22.5.
Referatet blev godkendt

2. Opfølgning siden sidst
Bordet rundt

3. Projekter og aktiviteter i Ringkøbing Udviklingsforum
Opsamling på og information om igangværende aktiviteter
•
•

Ringkøbing Station
Trailsystem ved Vonåen

Drøftelse af organisering af Vonå projektet.
Det blev foreslået på workshoppen d. 15.8., at der etableres en forening, der bliver den
juridiske enhed for Vonå projektet. Alle foreninger, der ønsker at indgå i og bidrage til
projektet får mulighed for at indgå i et repræsentantskab, der så vælger foreningens
bestyrelse.
•
•
•
•

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
Der vedlægges en oversigt over de tilskud, der er givet til forskellige formål.
Det foreslås, at der afsættes midler fra denne pulje til Ringkøbing Station med en pulje på
op til 100.000 kr.
Det foreslås, at der afsættes midler fra denne pulje til Vonå projektet med en pulje på op til
200.000 kr. Der er pt indregnet et tilskud fra puljen på 30.300 i ansøgningen til
Friluftsrådet.
•

Sponsorbidrag

Projekterne blev drøftet.
Det blev vedtaget at bevilge de anførte beløb til Ringkøbing Station og Vonå projektet.

4. Eventuelt
5. Kommende møder
Der er aftalt møde for bestyrelse og suppleanter d. 23.11. kl. 19-21 i
Medborgerhuset.
Der aftales møder for foråret 2021.

Tilskud fra Ringkøbing Udviklingsforum
Forening/org
2018 Tilskud-RKSK
RUF
RUF
Projektgruppe
Fællesskaber
Børnenes By
2019 Tilskud-RKSK
RUF
1700 tals festival
2020 Tilskud fra RKSK
Svindelsag
RUF - ikke forbrugt
Fællesskaber - ikke
forbrug

Emne
Logo
Open-by-Night
Spil
Organisering,
ansøgninger

Tilskud
Restbeløb
-200.000,00
200.000,00
16.000,00
184.000,00
500,00
183.500,00
15.000,00

168.500,00

Logo

100.000,00
-200.000,00
40.000,00
30.000,00
-200.000,00
39.039,23
-16.000,00

68.500,00
268.500,00
228.500,00
198.500,00
398.500,00
359.460,77
375.460,77

Spil

-15.000,00

390.460,77

Vonå trail
Køb af telt

