
 

Ringkøbing Udviklingsforum 
 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 17. november 2021. kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Medborgerhuset, Herningvej 7, Ringkøbing 
 
Deltagere: bestyrelse, suppleanter og revisor. 
Til stede ved mødet: Kirsten, Bo L, Anni, Lena, Johan, Niels, Jacob og Hans Christian 
Fraværende: Jeannette, Allan, Torben, Amalie, Bo C, Karsten og Søren 
 
Referat: 
 
Mødet startede med en god julefrokost arrangeret af Anni og Lena. 

1. Grundlaget for Ringkøbing Udviklingsforum  
Der indgår forskellige dokumenter, som danner grundlag for arbejdet i Ringkøbing 
Udviklingsforum: 

• Vedtægterne 

• Mission og Vision 
• Helhedsplan 2050 

• Opgavefordeling i bestyrelsen 
Herudover er vedlagt data for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Vedlagte materialer er alene tænkt som udgangspunkt for vores drøftelser og vil 
som sådan ikke blive gennemgået, med mindre der er et ønske herom. 
 
Der er syv medlemmer af bestyrelsen og syv suppleanter. Der ønskes en 
tilkendegivelse omkring eventuel fortsættelse i bestyrelsen/suppleant samt en 
drøftelse af sammensætning af den kommende bestyrelse på generalforsamlingen 
d. 23.3. 2022 i det omfang der er udskiftninger. 
 
Materialet blev taget til efterretning. Det blev besluttet at søge opbakning på 
generalforsamlingen til en ændring i vedtægterne. § 11.2. udvides med: Bestyrelsen 
tilstræbes som udgangspunkt sammensat, sådan som det er angivet i §11.3. – 
11.5.  

2. Projekter og aktiviteter i Ringkøbing Udviklingsforum 
 
Nedenstående er oplistet de projekter, aktiviteter m.v., som vi er involveret i. 
Oplistningen er udelukkende tænkt som information i forhold til punkt 3 på 
dagsorden. Hvis der er spørgsmål til nedenstående, må I endelig sige til. 
   
Der er etableret følgende aktive projektgrupper: 

• Børnenes By 

• Mere puls i Pulsparken/Altid liv på havnen 
• Frivillig – Naturkraft 

• Velkomstambassadørkorps 
Der er følgende hvilende projektgrupper: 

• Kreative værksteder 



 

• Skolegrunden 

• Stationsbroen 
 
Særlige projekter, RUF er ansvarlig for eller involveret i: 

• Ringkøbing Station 

• Trailsystem ved Vonåen 

o Delprojekter omkring hhv stisystem og anlægssteder 

o Det Blå Trailcenter 

• Stisystemer i Ringkøbing herunder den lysende sti  
• Revidering af Helhedsplan 2050 

• Etablering af en grejbank og en vidensbank 
 
Særlige aktiviteter, opgaver eller relationer RUF indgår i:  

• Naturkraft 

• Naturbydelen 
 
Ikke projektorienterede opgaver for bestyrelsen: 

• Forøgelse af medlemstallet 

• Information om RUF 

• Høringer  

• Tilskud fra Ringkøbing Udviklingsforum 

• Sponsorbidrag 
 

Oversigten indgik som grundlag for drøftelserne i punkt 3.  

3. Kommende aktiviteter og indsatsområder 
Der ønskes en drøftelse af, hvad Ringkøbing Udviklingsforum bør arbejde med i 
de(t) kommende år. Det kan både være enkelt projekter eller mere principielle 
forhold omkring udviklingen af vores by. 
 
Formålet med drøftelsen er at lave et oplæg til generalforsamlingen d. 23.3. 2022., 
hvor vi dels gerne vil præsentere, hvad vi tænker at bruge tid og ressourcer på samt 
også efterspørge ønsker og forslag fra deltagerne.   

Der var stor interesse for at afholde fælles arrangementer for byens borgere, hvor 
man blandende de forskellige grupper (unge, ældre m.v.). Det kunne fx være fælles 
spisning. Medborgerhuset kunne være et relevant sted af afholde sådanne 
arrangementer. Lena undersøger nærmere. 

Infrastrukturen i Ringkøbing blev grundigt drøftet: 

• P-plads problematikken er et væsentligt problem i Ringkøbing. Det blev 
foreslået, at der udarbejdes et katalog over de mulige p-pladser, der vil 
kunne skaffes på ledige arealer (private og offentlige) så bynært som 
muligt.  

• Det blev drøftet, om det var hensigtsmæssigt at begrænse kørslen på 
Algade og Torvet yderligere end det er tilfældet i dag. Mange turister 



 

betragter disse gader som gågader, så der er risiko for ulykker med den 
nuværende trafik. Handelsforeningen lægger vægt på, at begrænsningerne 
er fleksible. Men man kan godt udvide de tidspunkter, hvor bilkørsel ikke er 
tilladt. 

• Information om p-pladser i byen skal forbedres. Handelsforeningen har 
drøftet det med kommunen. Der er ikke penge i 2022 til digitale tavler. Der 
arbejdes på, at det kan komme med i 2023. Indtil da skal der laves en 
overgangsløsning, der kan forbedre informationen. Det kunne fx være 
yderligere information om p-muligheder ved indfaldsvejen samt en app, der 
angiver p-pladser i Ringkøbing. 

• Erhvervsvækst Ringkøbing bør inddrages i løsningen af problemerne 
omkring infrastrukturen. 

• I forbindelse med den forestående opgravning af Torvegade, kunne der 
tages hensyn til foranstaltninger, der forebygger trafikuheld. 

• Der bør etableres flere fodgængerfelter i Ringkøbing. (ved Generator, 
Søndervig Landevej – ved det nye dige, Museumspladsen) 

• Forslag om at afholde en workshop med det formål at drøfte: Hvor og 
hvordan vil vi gerne have personer i byen til at bevæge sig – gående, 
cyklende og kørende. 

Hans Chr deltager i et møde med fagchef Niels Peter Lauridsen om 
ovenstående. 

Der var et ønske om at arbejde med flere muligheder for de unge i vores by. 
Der er et projekt på vej omkring Ringkøbing Skole/ROFI. Dette kunne de unge 
også inddrages i.  

4. Eventuelt 

Vi drøftede situationen omkring Naturkraft. Det er vigtigt, at vi alle bakker op om 
Naturkraft.  

5. Kommende møder 
Der er aftalt nyt bestyrelsesmøde mandag d. 31.1. kl. 19-21. 

Der er aftalt generalforsamling onsdag d. 23. marts kl. 17 – 22.00 på Naturkraft. Vi 

starter med en rundtur i Vonå området, hvor vi fortæller om de projekter, der 

arbejdes med. Så bliver der spisning kl. 18.00. Kl. 19.00 vil der være et oplæg 

v/direktør Peter Sand, Naturkraft og kl. 20.00 gennemføres selve 

generalforsamlingen. 

 

Referent Hans Christian   

 

 



 

 


