Ringkøbing Udviklingsforum
Bestyrelsesmøde mandag d. 23. november 2020. kl. 19.00 – 21.00
Sted: Medborgerhuset, Herningvej 7, Ringkøbing
Deltagere: bestyrelse
Fraværende: Jacob Muldkjær, Jeannett Larsen
Klaus Gamst, Landbobanken deltog i punkt 3. Klaus er medlem af styregruppen for Vonå
projektet.
Referat:

1. Referat fra mødet d. 10.9.
Godkendt

2. Opfølgning siden sidst
Bordet rundt

3. 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.
Det blev på mødet d. 10.9. vedtaget, at der afsættes midler fra puljen 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.
På mødet vil Hans Christian give en orientering om projektet og en status, hvor projektet
er nu. Endvidere vil vi drøfte, hvordan den enkelte kan bidrage til projektet.
Klaus Gamst, der er medlem af styregruppen for Vonå projektet er inviteret til at deltage i
denne del af mødet.
Vonå projektet blev gennemgået og drøftet
Det blev aftalt, at vi vil igangsætte etableringen af den formelle organisation, der skal være
ansvarlige for projektet. Henrik Louring fra DGI har lovet at bistå med det, idet der skal
skabes kontakt til alle relevante foreninger, som kunne have interesse i at indgå.
Kontakten til disse foreninger skal samtidig omfatte forelæggelse af Det Blå Trailcenter
med henblik på at søge deres opbakning til projektet samt de ønsker og behov, de måtte
have hertil. Den nye bestyrelse får som første opgave at udarbejde en handlingsplan for
hele projekter, hvor der skabes overblik over de enkelte elementer, en tidsplan samt at der
bliver tilknyttet personer til delelementerne. Aftalt, at Lena og Anni fra bestyrelsen indgår i
dette arbejde sammen med Henrik. Hans Chr. aftaler med Henrik, at han tager kontakt til
Lena og Anni.

Drøftet kommunikationsopgaven for Vonå projektet. Det er vigtigt, at der kommer en ens
linje i al materiale, skilte m.v. for alle elementerne i Vonå projektet. Herudover er det også
vigtigt, at vi får informeret om projektet bredt ud, så så mange som muligt kan tage
ejerskab til det. Det blev aftalt, at Klaus og Johan arbejder videre med det. Klaus kontakter
Johan om det videre forløb.

4. Helhedsplan 2050
Jacob og Hans Christian havde d. 30.9. møde med kommunen om revidering af
Helhedsplanen. Det blev tilkendegivet, at der allerede var flere planer for andre byer, der
forlods skulle udarbejdes. Udvalget ville drøfte en revidering af tidsrækkefølgen for
helhedsplanerne for byerne i kommunen.
På den baggrund blev det aftalt, at RUF var interesseret i, at man foretog en revidering af
udvalgte dele af Helhedsplanen, hvis det kunne medføre, at man hurtigere kunne komme i
gang med det.
Dette er efterfølgende drøftet på udvalgsmødet d. 3.11. I dagsorden er anført:
”Ringkøbing:
Administrationen har haft et møde med repræsentanter fra Ringkøbing
Udviklingsforum. Baggrunden for mødet var et stærkt ønske fra Ringkøbing
Udviklingsforum om, at helhedsplanen for Ringkøbing ajourføres snarest muligt.
I Ringkøbing er der flere aktuelle projekter, som kalder på en snarlig revision af
helhedsplanen. Lalandia forventes færdigudbygget indenfor de næste par år, så der er et
aktuelt behov for at sikre Ringkøbing fremadrettet som turistby. Derudover er der behov for
at videreudvikle på forbindelsen mellem Naturkraft og bymidten. Der er ønske om at
arbejde aktivt med temaerne infrastruktur og turisme. I processen ønsker udviklingsforum
at inddrage oplandet og de unge. Generelt er der et ønske om, at samspillet med oplandet
indarbejdes i helhedsplanen.
Det kan overvejes at revidere helhedsplanen i etaper, således at de mest presserende
emner revideres først.
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at den vedtagne prioritering fastholdes. Herudover
tilkendegiver udvalget, at Kloster kan prioriteres som nr. 4, såfremt der afsættes ekstra
ressourcer til det. Udvalget er endvidere opmærksomme på ønsker fra Spjald. Udvalget
anbefaler endelig, at vedtagne helhedsplaner ajourføres løbende efter behov og
ressourcer til det.”
På baggrund heraf er det efterfølgende aftalt med kommunens administration, at RUF
fremkommer med en anbefaling af, hvilke delelementer man især ønsker en revidering af.
Dette drøftes på mødet.
Det blev aftalt at prioritere følgende punkter:

•
•
•
•

Havnen
Infrastrukturen
P-pladser
Stisystem og de grønne områder

Vedr. det sidste vil Lena kontakte Poul Gregersen mhp at få sat gang i projektet omkring
stisystemer og grønne områder i Ringkøbing.
Hans Chr. melder tilbage til kommunens administration omkring vores prioritering.

5. Eventuelt
6. Kommende møder
Der er aftalt møde for bestyrelse d. 11.2.2021. kl. 19-21 i Medborgerhuset.
Vedtaget at invitere suppleanter og revisor med til dette møde.
Det blev aftalt at afholde generalforsamling d. 22. marts 2021 kl. 19-21. Emnet for
generalforsamling skal være Vonå projektet.

