
 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 9. september 2021. kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Medborgerhuset, Herningvej 5, Ringkøbing 
 
Deltagere: Jacob, Anni, Lena og Hans Christian (afbud fra Bo). Jeannett og Johan deltog 
ikke. 
 
Referat: 

1. Referat fra mødet d. 10.6. 
Referat vedlægges 
Opfølgning på Grundlovsarrangement. Ikke noget nyt. Vedr. information fra RUF: 
Kirsten har lagt diverse opslag på facebook. Det læses af mange. Der er ikke lavet 
udkast til mail til virksomheder.   
Referatet godkendt 

2. Siden sidst 
Bordet rundt 

Indgår i drøftelserne nedenfor 

 

3. Generalforsamling i 2022 
Vi skal have aftalt tidspunkt og indhold af generalforsamlingen i marts 2022. Denne 
gang regner vi med, at vi kan afholde den fysisk. 
Det blev aftalt, at søge generalforsamlingen afholdt hos Naturkraft. Peter Sand har 
tidligere skullet holde oplæg på generalforsamlingen, men det blev aflyst pga 
Corona. Vi vil bede Peter igen holde et oplæg. 
Vi planlægger en gåtur i området forud for generalforsamlingen, hvor vi kan 
informere om Det Blå Trail. Så vil vi invitere til spisning kl. 18. og derefter afholde 
generalforsamlingen kl. 19-21. 
Generalforsamlingen afholdes d. 23.3. 2022. Tidspunktet afstemmes med Peter 
Sand. 
Vi drøftede sammensætning af bestyrelsen efter generalforsamlingen. Det er vigtigt, 
at de personer, der er medlem af bestyrelsen, deltager i vores aktiviteter. Som 
bestyrelsesmedlem skal man også kunne indgå i konkrete projekter. Det kan fx 
være nogle af de projekter, der nu sættes i gang omkring Det Blå Trail.   
Det blev også aftalt, at vi vil inddrage suppleanterne i bestyrelsens arbejde efter 
næste generalforsamling mere end det er tilfældet i dag.  

 
4. Kunst ved stisystem fra Generator til Naturkraft. 

Projektet blev drøftet på mødet d. 10.6. og det blev besluttet at bevilge 25.000 kr. til 
planlægning og beskrivelse af projektet. 
Anni og Lena deltager i mødet med projektlederne, kommunen og Naturkraft d. 9.9. 
om projektet.    
Der er møde med projektlederne i morgen. Desværre er der ikke deltagelse fra 
Naturkraft. Stien, der er angivet på kortet, er ikke den sti, man går på fra Generator 



 

til Naturkraft. Det skal tjekkes med projektlederne, om stien er angivet korrekt. 

 
5. Open By Night 

Vi deltog i Open By Night d. 27.8. på Torvet. Kirsten havde forinden lagt info om 
aktiviteten på facebook. Anni, Johan og Hans Christian fortalte interesserede om 
foreningen og vores projekter. Vi have fået lavet en lille folder, der blev uddelt 44 
eks til interesserede. Der er allerede 3, der har meldt sig ind, og mange var positivt 
interesserede i at gøre det.  
Vi havde også fået lavet veste med foreningens logo på. Der er en vest til alle i 
bestyrelsen og bestyrelsens suppleanter. Den får I på mødet.  
Vi vil gerne deltage i lignende arrangementer en anden gang. Vi vil også gerne 
deltage med oplæg om RUF i byens foreninger.  

6. Det Blå Trail 
Der er inviteret til møde torsdag d. 16.9. kl. 19-21 om den videre proces for Det Blå 
Trail. Udover bestyrelsen er følgegruppen samt yderligere relevante personer 
inviteret. 
Formålet med mødet er at få igangsat de projekter, der måtte være interesse og 
opbakning til at gå i gang med. Forud for mødet fremsendes til alle deltagere en 
oversigt og beskrivelse af de enkelte projekter, så man på forhånd kan danne sig et 
indtryk af, hvad man gerne vil indgå i.   
Der er pt 12 tilmeldte til mødet. Vi vil lægge op til, at der igangsættes nogle af de 
beskrevne projekter, alt efter hvad der bliver budt ind på ved mødet. I de enkelte 
projekter indgår en repræsentant fra RUF’s bestyrelse.   
Jacob vil afklare, hvor folderkassen med de nye foldere kan placeres på Torvet. 

7. Stisystemer i Ringkøbing 
Nyt om projektet 
Vi vil gerne have stisystemerne omtalt på RUF’s hjemmesiden samt hos 
Handelsforeningen og Visit Vestjylland. Stierne skal være færdige, før vi lægger det 
op. 

8. 2 ledige boder 
Handelsforeningen har to ledige boder stående på arealet ved havnen, hvor der er 
træskulpturfestival. Jacob spørger, om Ringkøbing Udviklingsforum har ideer til, 
hvordan de kan bruges fremover? 
Jacob oplyser, at boderne er afsat til anden side  

9. Eventuelt 
Som et led i opfølgningen på Helhedsplan 2050 vil vi gerne byde ind med, at man 
planlægger igangsætning af byudviklingen vest for Vonåen, som det bl.a. indgår i 



 

Helhedsplanen. Vi skal sikre, at der til stadighed er et tilstrækkeligt udbud af gode 
boliger i Ringkøbing. 

10. Kommende møder 
Fastlæggelse af møder: 

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

17.11. kl. 19-21 

Planlægning af mødet. 

• Fastlæggelse af møde i begyndelsen af det nye år forud for 

generalforsamlingen 

Mødet blev aftalt til 31. januar kl. 19-21. 

 

 

Referent Hans Chr. Vestergaard 

 

 


