
 

Udvidet bestyrelsesmøde torsdag d. 10. juni 2021. kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Medborgerhuset, Herningvej 5, Ringkøbing 
 
Deltagere: bestyrelse, revisor og suppleanter 
Jeannett, Johan, Kirsten, Anni, Lena og Hans Christian deltog. 
Fraværende: Jacob, Amalie, Bo L, Bo C, Søren, Torben, Niels, Allan og Karsten  
 

Referat 
 
Dagsorden: 

1. Referat fra mødet d. 12.4. 
Referat vedlægges 

Godkendt 

2. Siden sidst 
Bordet rundt 

HC har haft møde med frivilligvest ang. grejbank. Foreningerne kan melde ind hvad de har 

af grej, f.eks. borde, telte mm., så man kan dele med hinanden. Grejbanken er nu blevet 

lavet online, via et link, forventeligt er det klar til brug omkring august. Det vil fremgå, hvis 

der kræves betaling for leje. RUF skriver ud til foreningerne at den er i luften. Økonomi, 

aftaler mv. sker foreningerne imellem Frivilligvest driver systemet. 

Frivilligforum: Høring er sendt afsted, der afventes tilbagevenden fra kommunen. Der 

opfordres til et formandskab i det nye Frivilligforum.  

Der er nu mulighed for at kunne lægge arrangementer ind på kommunens hjemmeside 

under ”det sker” og på Kultunaut. Kommunen har udsendt en vejledning hertil.  

 

3. Revision af Helhedsplan 2050 
Der er afholdt møde med kommunen om de vigtigste punkter i en revision af 

Helhedsplanen. Det drejer sig om: 

• Havnen 

• Infrastrukturen 

• P-pladser 

• Stisystem og de grønne områder 

Referat fra møde d. 26.4.2021 vedlagt. 

Generelt for alle punkter er, at der endnu ikke er en tidsplan, da mange af 

punkterne afhænger af andre aktiviteter. 



 

4. Grundlovsarrangement 
Der er kommet en henvendelse fra Venstre i Ringkøbing om afvikling af 

grundlovsarrangement. Der ønskes en principiel drøftelse af henvendelsen.  

RUF vil gerne arrangere et grundlovsarrangement. Hvis det skal være i samarbejde 

med Venstre, så forudsættes det, at de øvrige partier også indbydes. RUF er en 

upolitisk forening og vil derfor ikke stå som arrangør sammen med kun ét parti. 

Ønsker Venstre ikke dette, drøftes RUF’s involvering igen. 

Jeannett vil gerne stå som facilitator for arrangementet.  

5. Kunst ved stisystem fra Generator til Naturkraft. 
Der er kommet en henvendelse fra Anders Berg Jacobsen, Ringkøbing-Skjern 
Kommune (kultur, natur og fritid), om RUF’s involvering i etablering af en 
kunstinstallation langs stien fra Generator til Naturkraft.  
 
Kunstprojektet udvikles af to kunstnere Kasper Daugaard Poulsen og Anna Rosa 
Hiort-Lorentzen. Kunstprojektet er et stiforløb, der skal forløbe mellem Ringkøbing 
og Naturkraft. Det særlige ved dette projekt er at stien er selvlysende, den består af 
beton, hvor bioluminescence (fra f.eks. morild) er støbt ind i betonet, sådan at når 
mørket falder på, så lyser stien op. Lige nu arbejde Kasper og Anna Rosa på at 
udvikle et skitseprojekt, hvor de afprøver materialer, udvikler prototyper og 
udvælger det præcise stiforløb. I samarbejde med Naturkraft vil de også inddrage 
lokale borgere i deres arbejdsproces, sådan at der skabes lokal forankring. 
 
Anni deltager i et møde med kunstnerne.   

 
Kunsten ved stien fra generator til naturkraft søger RUF om midler – 25.000 kr. 
Planlægning og beskrivelse af projektet koster i alt 150.000 kr. Udførelsen af 
projektet vurderes at løbe op i 5 mio. RUF vil tilbagemelder at vi øremærker 25.000 
kr. til den indledende del af projektet.  

6. Det Blå Trail 
Orientering om og drøftelse af projektet 
 
Projektet er delt op i to hovedpunkter 
1. sti systemet fra Ringkøbing til Engbroen. Den yderste del fra Engbroen til 
Verdens Ende er færdigt. Der arbejdes videre med etablering af den øvrige del af 
stisystemet. Indtil da kan man anvende eksisterende stier. Information om stisystem 
(både folder, skiltning m.v.) drøftedes. 
Følgegruppen til Det Blå Trail indkaldes til efteråret (når coronaen tillader det) mhp 
at igangsætte de øvrige dele af stisystemet. 
2. det blå trail center er flyttet fra Ro- og Kajakklubben til en placering med 



 

tilknytning til Naturkraft. Der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe for dette 
projekt.  

7. Stationsprojektet 
Orientering om og drøftelse af projektet 
Arkitekten konferer med kommunen og kulturarv styrelsen i forhold til godkendelser 
i forbindelse med ombygning og etablering af ungdomshus og cafe. Det påregnes, 
at ombygningen starter med cafeen .  

8. Stisystemer i Ringkøbing 
Orientering om og drøftelse af projektet 
Vægterruten beskrives med rutevejledning. Denne vil blive tilgængelig på 
visitringkøbing.dk. Der vil blive henvist til den på bykortene. Det forventes, at dette 
også skal formidles til turisterne gennem udlejningsbureauerne. 

9. Information om RUF 
Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi kan øge informationen om RUF herunder 
hvorledes vi tiltrækker flere medlemmer. 
Kirsten vil gerne bistå på de sociale medier. Kirsten har i dag adgang til Facebook. 
Det blev aftalt, at Kirsten kontakter Jacob vedr. muligheden for, at hun også kan 
redigere RUF’s hjemmeside. Der blev snakket om emner til gode opslag. RUF’s 
bestyrelse opfordres til at sende info til Kirsten samt at dele opslag på Facebook. 
Jeannett skriver et udkast til en mail til virksomhederne i byen med henblik på at få 
flere virksomheder, som medlemmer.  

10. RUF i 2021. 
Drøftelse af nye aktiviteter samt hvad vi gerne vil arbejde med i 2021.  

Alle bedes tænke over forslag til dette. 
 
Anni: drive in bio på parkeringspladsen ved naturkraft. Det blev aftalt, at vi forsøger 
at ”plante” ideen, hvor vi kan, for at se, om der er nogen, der byder ind på den.  

11. Eventuelt 
Der er nu etableres  et korps af Velkomstambassadører med 10 deltager. Vi har 
fået en liste fra kommunen med 50 tilflyttere i 1. kvartal som vi besøger. 

12. Kommende møder 
Fastlæggelse af møder: 

• Næste bestyrelsesmøde. Forslag: onsdag d. 1.9. kl. 19-21  

Ændres til: onsdag d. 8. september kl. 19.21. 

• Næste møde for bestyrelse, suppleanter og revisor. Forslag: onsdag d. 

24.11. kl. 19-21  

Ændres til: onsdag d. 17. november med julefrokost tema. 

 

Referent: Jeannett 


