
 

Ringkøbing Udviklingsforum 
 
Bestyrelsesmøde torsdag d. 11. februar 2021. kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Teammøde 
 
Referat 

 
Deltagere: Anni, Lena, Bo og Hans Chr 
Fraværende: Jacob, Jeannett og Johan 
 
Dagsorden: 

1. Referat fra mødet d. 23.11. 2021 
Godkendt 

2. Opfølgning siden sidst 
Bordet rundt 
Anni og Lena orienterede om projektet omkring etablering af stisystem i Ringkøbing 
by. Der er et godt samarbejde med skovfoged Poul Gregersen. På stierne vil der 
blive informeret om kunstværker, bygninger, lokalhistorier m.v. Der er samarbejde 
med lokalhistorisk forening. Evt. kontakt til bevaringsforeningen, vægterne m.fl. 
Informationskanalerne overvejes.  
Plan om at etablere lamper på fjordstien og stien rundt om Vestas. 
Aftalt, at der orienteres om projektet ved generalforsamlingen. 

3. Vonå projektet 
Der er d. 7.2. fremsendt en orientering til bestyrelsen om indhold og fremdrift i Vonå 

projektet. Orienteringen drøftes. 

Hans Chr orienterede om samarbejdet med DGI vedr. organiseringen af Vonå projektet. 

Det sker som en konsekvens af, at projektet nærmer sig det stade, hvor der vil være brug 

for en juridisk ansvarlig for økonomien i projektet.  

4. Helhedsplan 2050 
Der er truffet beslutning i økonomiudvalget om prioritering af arbejdet med Helhedsplaner i 

kommunen. Revidering af Helhedsplan for Ringkøbing By kom desværre ret langt nede i 

rækkefølgen. Det er efterfølgende aftalt med planchef Niels Peter Lauridsen, at der 

afholdes et møde med ham og rep fra RUF om de punkter, vi har anmodet om at få taget 

op. 

Der er fremsendt følgende prioritering af emner, vi ønsker taget op: 

• Havnen 

• Infrastrukturen 

• P-pladser 

• Stisystem og de grønne områder 

 



 

Det aftales, hvem der deltager i mødet. 

Det aftaltes, at Jacob, Karsten og Hans Chr deltager i møde med Niels Peter. 

5. Generalforsamling d. 22. marts 2021 kl. 18.00 

I henhold til vedtægterne skal der afholdes generalforsamling i marts måned. 
Generalforsamlingen er aftalt til d. 22.3. kl. 18.00. 

Drøftelse af den praktiske afvikling af generalforsamlingen. Skal vi satse på et fysisk møde 
(hvilket næppe er realistisk på det tidspunkt), eller skal vi allerede nu lægge op til en digital 
generalforsamling? 

Det er aftalt, at hovedemnet for generalforsamlingen er Vonå projektet. Der kan gives en 
orientering om projektet overordnet, om stisystemet generelt (herunder det igangværende 
stisystem fra Engbroen til Vesterhede, om Det Blå Trailcenter, om de øvrige elementer i 
Vonå projektet (Kanoophalingsplads ved Naturkraft, Udsigtsplatform ved pumpestation, Gl. 
Sommerlyst) samt de øvrige perspektiver i projektet.  

Der rettes henvendelse til advokat Jens Erik Pedersen om varetagelse af rollen som 
dirigent. 

Sammensætning af bestyrelse, revisor, suppleanter for 2021 drøftes. Oversigt over 
nuværende medlemmer, suppleanter og revisorer vedlægges. 
 
Det aftaltes, at generalforsamlingen afholdes digitalt ved brug af zoom, som lånes af 
FrivilligVest. Der er ligeledes mulighed for at låne et afstemningssystem. 
Generalforsamlingen afvikles d. 22.3. kl. 19-21. 
 
Hans Chr tager kontakt til Jens Erik Pedersen mhp varetagelse af dirigentfunktionen. 
 
Som oplægsholder om Vonå projektet kontaktes arkitekt Mads Bay Møller fra Labland, der 
sammen med Hans Chr. kan fortælle om projektet.  
 
Der gives en orientering om projektet med stier i byen v/Anni og Lena.    
 
Johan, Amalie, Lena, Karsten, Jacob og, Søren er ikke på valg. Anni, Bo, Jeannett og 
Hans Chr. ønsker alle genvalg. Vedr genvalg for suppleanterne: Anni kontakter Kirsten 
Leth, Hans Chr. kontakter Torben Nielsen, Bo Christensen og Allan Stampe og Lena 
kontakter Niels Kjær.  
 
Hans Chr. laver en revideret udgave af oversigten over bestyrelse og suppleanter. 
 
Det blev drøftet, hvorvidt vedtægterne bør ændres i forhold til formuleringerne omkring 
udpegning af bestyrelsesmedlemmer.   

6. Referat fra møde i Byfora d. 8.11. 
Referat eftersendes. 

Kort drøftelse af det fremsendte referat 



 

7. Referat fra møde om frivillighedsområdet d. 10.2. 

Endeligt oplæg fra Byfora vedlægges. 

Hans Chr. refererer fra mødet d. 10.2. 
Anni og Hans Chr informerede fra mødet.   

8. Regnskab for 2020 

Udkast til regnskab for 2020 eftersendes. 

Regnskabet godkendt og forelægges revisor. 

Drøftet andre muligheder i stedet for egen hjemmeside, da bestyrelsen fandt beløbet hertil 

for dyrt. Hans Chr. drøfter det med Jacob.   

9. Eventuelt 

Drøftet mødet med Børnenes By og Neptun. Der lægges op til et samarbejde om 
stisystemer i byen samt om en fælles oversigt over projekter i Ringkøbing By. Det er 
vigtigt, at oversigten bliver dynamisk (og dermed ajourført). Det skal afklares, hvem der 
har ansvaret for udfærdigelsen og hvorledes det kommunikeres ud. 

10. Kommende møder 
Der er aftalt generalforsamling d. 22.3. 

Efterfølgende møder aftales med den nye bestyrelse. 

 

 


