Ringkøbing Udviklingsforum
Bestyrelsesmøde torsdag d. 12. april 2021. kl. 19.00 – 21.00
Sted: Teammøde
Deltagere: Bestyrelsen
Tilstede online via Zoom: Hans Christian, Anni, Lena, Bo, Jacob, Jeannett og Johan.
Dagsorden:

1. Referat fra mødet d. 11.2. 2021
Referat godkendt

2. Konstituering af bestyrelsen
På generalforsamlingen d. 22.3. 2021 blev bestyrelsen, suppleanter og revisor
genvalgt.
Hans Chr. blev på generalforsamlingen genvalgt som formand.
Vi skal have konstitueret os med de øvrige funktioner. I dag er konstitueringen
følgende:
Næstformand – Anni
Kasserer – Bo
Sekretær – Jeannett
Kommunikationsansvarlig – Jacob
Bestyrelsesmedlem – Lena og Johan
Konstitueringen blev godkendt med ovenstående fordeling af opgaver.

3. Opfølgning siden sidst
Bordet rundt
Anni/Lena: Ang. Stisystemer har der været møde med Søren Damgaard, her er det
besluttet at forhøre sig hos Jacob omkring mulighederne for at benytte
handelsforeningens hjemmeside visitringkoebing.dk. Anni, Lena, Søren og Jacob
har planlagt et møde herom.
I forbindelse med arbejdet omkring Vonåen, arbejdes der på at lave en folder i
forhold til stier. Det vurderes fordelagtigt hvis der tænkes ensartet
kommunikationsmæssigt, for stierne udenfor og inde i byen. Jacob tilbyder
handelsforeningens layouts, til benyttelse af en overordnet linje. Ligeledes vil Jacob
gerne have stisystemerne og det Blå Trail på visitringkoebing.dk. Jacob har
ydermere mulighed for at videregive til visitvesterhavet.dk og evt. inkorporere
information om stisystemerne i handelsforeningens årlige turistguide.
Lena: Der er sendt mail til kommunen om at se på mulighederne for belysning langs
fjordstien, svar herpå afventes.

4. Vonå projektet
D. 25.3. blev der fremsendt info til bestyrelsen om Det Blå Trail m.v. Siden da er der
sket det, at styregruppen har besluttet at søge Det Blå Trailcenter etableret i
tilknytning til Naturkraft. Det var også hensigten i sin tid, inden Lokale- og

Anlægsfonden foreslog placeringen ved Ro- og Kajakklubben. Økonomien i relation
til Labland er pt ikke afklaret.
Stisystemet ved Hegager å er blevet en succes – så stor, at der er beboere i
området, der spørger til en hensigtsmæssig adfærd. Der har været møde med
Ringkøbing-Skjern Kommunen d. 6.4. om skiltning, udarbejdelse af foldere samt
yderligere information til borgerne og beboerne.
Det blå Trailcenter fik tilbageslag, da Ro- og Kajakklubben har meddelt, at de ikke
ser sig i stand til at være en del af centret. De vil dog fortsat gerne være et
anlægspunkt langs Det Blå Trail.
Det er aftalt med Naturkraft at etablere centret hos Naturkraft, sådan som det
oprindeligt var tanken. Naturkraft har tilkendegivet, at de vil kunne stå for driften af
centret. Hans Christian har talt med Lokal –og anlægsfonden, de var ikke
umiddelbart afvisende, de vil drøfte det og vende tilbage. I forhold til midler er det
ret afgørende at LOA stadig er med, da det er forudsætningen for, at Nordea
fonden er med i samme størrelsesorden.
I forhold til den indgåede aftale med konsulentfirmaet Labland, der har lavet oplæg,
tegninger og deltaget i diverse møder, er vi forpligtet til at afregne 45.510 kr. inkl.
moms. Beskrivelserne af tankerne bag og hvad meningen med centret er, kan vi
bygge videre på i forhold til den nye bygning. Selve arkitekttegningerne bliver noget
andet.
Ang. stisystemet i forbindelse med det blå trail, mangler HC endelig godkendelse
fra Erhvervestyrelsen. Når det er på plads, kan LAG midlerne (administreret af
erhvervsstyrelsen) frigøres ligesom midlerne fra friluftsrådet. Vi skal selv bidrage
med 48.150 kr. af det samlede beløb på 378.000 som hele stisystemet koster.

5. Helhedsplan 2050
Der er aftalt møde d. 26.4. kl. 14.30, hvor Jacob, Karsten og Hans Chr. deltager fra
RUF. Vi skal drøfte følgende emner med kommune:
•

•
•
•

Havnen – havnens hus samt hele renoveringen af havnen og om hvordan
havnen laves mere indbydende, hvor det kan lade sig gøre når nu havnen
skal renoveres.
Infrastrukturen
P-pladser – Kan der anlægges noget lidt udenfor byen f-eks. Bag ved
bilforhandlerne? Hvad forestiller kommunen sig?
Stisystem og de grønne områder - kører godt i forvejen Anni og Lena er i god
dialog med kommunen.

6. Henvendelse om gavlmaleri i Ringkøbing
Der er modtaget en henvendelse fra byrådsmedlem Gitte Kjeldsen vedr. etablering
af et gavlmaleri i Ringkøbing. Det er et led i et større projekt omkring gavlmalerier i

Region Midtjylland.
Hvis vi ønsker at deltage i projektet, skal vi bidrage med 10.000 kr.
Oplæg om projektet vedlægges.
Overskriften er de 17 verdensmål. Kunne det videretænkes og binde det op på
eksisterende kunst som “den fede dame” på haven og binde det sammen, så det
ikke blot er gavlmalerier. Så bliver det så at sige en ny vinkel på eksisterende
værker også.
RUF siger ja, men vi ønsker at verdensmålene er centrum og hvordan kobles det
på andre ting, og hvordan kan vi sætte en udviklende proces i gang. Vi siger ja da vi
ser det som et bidrag til en branding af kommunen og byen omkring de 17
verdensmål.

7. Status på møde om frivillighedsområdet
Med udgangspunkt i det tidligere fremsendte oplæg fra kommunen vedr. den
fremtidige organisering af frivillighedsmødet, har formændene for de fem
Udviklingsfora i kommunen udarbejdet et oplæg. Oplægget vedlægges.
Der skulle have været afholdt møde omkring den fremtidige organisering af
frivillighedsområdet i kommunen d. 6.4. Dette møde er udskudt. Der er endnu ikke
indkaldt til nyt møde om det.
Der er fra byforas side intention om at friviligvest inddrages mere.

8. Sorte Bakker
Poul Gregersen (skovfoged i kommunen) har henvendt sig og spurgt, om vi vil
bidrage til en plan for, hvordan man udnytter området bedst omkring Sorte Bakker.
Det er blevet aktuelt fordi Surfklubben har brug for mere plads. Det er havnet hos
Kystdirektoratet, der er myndighed på det. De spørger kommunen om der er andre
planer for dette område, inden de forholder sig til Surfklubbens ønsker. Det lyder
bestemt også som et spændende projekt, der kunne komme noget rigtig godt ud af.
Det ønsker RUF at være med i. Børnenes by og øvrige der har projekter langs
fjorden bør inddrages i en helhedsplan for sorte bakker. Det foreslås, at
fjordstrækningen fra havnen, forbi Svømmehallen via Sorte Bakker ud til
Naturbydelen tænkes som én helhedsplan, der kan indeholde flere delprojekter. Det
er vigtigt at der nedsættes en styregruppe for dette, således der er én organisation
at gå til. Fra RUF ønsker Lena, Anni og Jeannett at indgå.

9. Eventuelt
Anni foreslår at spørge Kirsten Leth (suppleant) om hun kunne tænke sig at hjælpe
med SOME, hjemmeside mm.

10.

Kommende møde

Der blev aftalt nyt møde d. 10.juni kl. 19.00. Til dette møde inviteres suppleanterne.

Referent: Jeannett V. Larsen

