
 

Ringkøbing Udviklingsforum 

Bestyrelsesmøde mandag d. 31. januar 2022. kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Ringkøbing-Skjern Boligforening, Kongevejen 46, Ringkøbing 

Deltagere: bestyrelsen. 

Fraværende: Johan, Bo 

Dagsorden: 

1. Hjemmeside 

Kirsten har lavet et oplæg til om revidering m.v. af hjemmesiden. Materialet vedlægges. 
Kirsten deltager om muligt i drøftelsen heraf. Kirsten skriver i sin mail yderligere: 

”Som nævnt har jeg lavet en oversigt over Ringkøbing Udviklingsforums hjemmeside. 

Jeg har delt oversigten op i Menupunkter (øverste niveau) - Undermenuer (nedenunder 
menupunkterne) (markeret med fed) og tekster. Jeg har forsøgt at markere med rødt, 
hvor jeg mener, der mangler noget, mine forslag til ændringer m.v. 

Jeg tænker oversigten kan være til inspiration til at få hjemmesiden ajourført - gerne 
inden generalforsamlingen. 

Jeg er tilmeldt kursus omkring hjemmesiden hos Vestjysk Marketing den 3. februar, og 
jeg forventer herefter, at jeg selv vil kunne rette hjemmesiden til. Jeg har allerede noteret 
mig nogle spørgsmål, og jeg finder måske flere inden kurset. 

Nu kan bestyrelsen og du se på det, og hvis I har spørgsmål eller ønsker yderligere, så 
sig endelig til. 

Jeg vil foreslå, at vi efter jeres bestyrelsesmøde ultimo januar slår noget op på FB med 
"Reserver datoen for generalforsamling ..... Bliv medlem af Ringkøbing 
Udviklingsforum og opnå stemmeret på Generalforsamlingen. Det kan være såvel på 
vores egen profil men også på "os i Ringkøbing".” 

Flot oplæg af Kirsten. Der er et ønske om at gøre hjemmesiden mere indbydende, med 
større fokus på de projekter RUF er involveret i og mindre fokus på ”hvem er vi” 
referater mm. Der er nogle projekter, der efterhånden er kommet meget langt hvortil der 
kan fortælles en del om. Disse ønskes i fokus på startsiden. 



 

2. Generalforsamling d. 23.3. kl. 19.00 Sammensætning af den nye bestyrelse. Der 
vedlægges en oversigt over nuværende bestyrelse med angivelse af, hvem der er på valg 
og tilkendegivelser fra nuværende medlemmer. Drøftelse af den fremtidige 
sammensætning. Det er aftalt med advokat Jens Erik Pedersen, at han gerne vil påtage 
sig dirigenthvervet ved generalforsamlingen. Det er ligeledes aftalt, at 
generalforsamlingen kan afholdes hos Naturkraft, samt at Peter Sand vil komme med et 
oplæg som optakt til generalforsamlingen. 

Endelig har vi aftalt, at der forud for generalforsamlingen afvikles en besigtigelse af og 
orientering om Det Blå Trail. Det gør vi kl. 17-18. 

Generalforsamlingen var oprindeligt planlagt til afholdelse på Naturkraft med indslag fra 
tidl. direktør Peter Sand. Efter Peter Sands fratræden og uvisheden om Naturkraft, 
afholdes generalforsamlingen i stedet i Medborgerhuset. Generalforsamlingen vil starte 
med en gåtur af ”vægterruten” herefter øl/vand og en let bid mad i Medborgerhuset 
efterfulgt af generalforsamling. I formandens beretning vil der være info om der største 5 
projekter RUF er involveret i, herunder Ranonia. 

Bo udtræder af bestyrelsen ved generalforsamlingen. Jacob standser, da han har fået nyt 
job. Der er et ønske om, at den nye købstadschef indtræder i bestyrelsen. Jacob 
undersøger muligheden for det. Øvrige medlemmer, der er på valg, vil gerne fortsætte. 
Som aftalt på sidste møde, fremsættes der forslag til ændringer i vedtægterne omkring 
valg til bestyrelsen. Dette kan åbne op for en eventuel udvidelse af bestyrelsen. Det blev 
drøftet, hvem der opfordres til at indtræde i bestyrelsen. HCV kontakter. 

3. Drøftelse af udtalelser m.v. om projekter m.v. Byfora har drøftet holdningen til 
udtalelser omkring projekter m.v., som sendes i høring fra kommunen. Det er aftalt, at 
der ikke er svarpligt overfor kommunen ligesom kommunen ikke har høringspligt 
overfor Byfora. Udviklingsforum har derfor ikke høringspligt, men vi er velkommen til 
at udtale os, hvis vi finder anledning til det. Det rejser også spørgsmålet omkring 
holdninger til og udtalelser omkring projekter m.v. i Ringkøbing. Eksempelvis er der pt 
en offentlig debat omkring Raunonia, hvor vi tidligere har faciliterert et borgermøde. 

Der er kommet endnu et læserbrev i dagbladet med massiv kritik af ranonia, kommunens 
helhedsplan og den demokratiske proces i dens tilblivelse. HC har tidligere forsøgt at 
bescare et kritisk læserbrev, dette har dagbladet dog valgt ikke at bringe. HC vil forsøge 
sig med et svar igen. 

4. Høring ved aflastningsområde ved Holstebrovej Kommunen anfører i mailen: 
”Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget ansøgning om udarbejdelse af lokalplan og 
kommuneplantillæg for et nyt aflastningsområde ved Holstebrovej i Ringkøbing. 
Ansøgningen omhandler en dagligvarebutik på 3500 m2 og en udvalgsvarebutik på 500 
m2. Jeg vil gerne bede om en udtalelse fra jer om, 



 

hvordan I forholder jer til projektet. Jeres bemærkninger vil blive vedlagt 
sagsfremstillingen når ansøgningen sendes til politisk behandling. 

Hvis I har spørgsmål til sagen er I meget velkomne til at kontakte mig. Såfremt I ikke 
har mulighed for at sende jeres bemærkninger senest d. 4/2, så må I meget gerne give 
mig besked om, hvornår det så er muligt. 

Med venlig hilsen 

Peter Grønkjær Planlægger” 

Det aftales at RUF’s svar til høringen er: RUF bakker op om aflastningsområdet i 
forbindelse med den planlagte udbygning af boligområder. Der bakkes op om 
dagligvarebutikker og ikke udvalgsbutikker. 

5. Information om møde med fagchef Niels Peter Lauridsen HCV holdt d. 30.11. møde 
med Niels Peter Lauridsen om forskellige emner. Der er vedlagt en oversigt over 
emnerne. Der gives en orientering om drøftelserne på mødet. HCV har aftalt et møde 
med den nye udvalgsformand Ole Nyholm tirsdag d. 1.2., hvor der vil ske en videre 
drøftelse af nogle af disse emner. HCV orienterede om drøftelserne med Niels Peter. På 
mødet med udvalgsformanden vil HCV dels informere om RUF’s arbejde samt mere 
konkret drøfte p-pladser og fodgængerfelter. 

6. Fjordstien Det er aftalt, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Fjordstien. Der blev 
aftalt møde med Kulturchef Per Høgh, men det måtte udsættes pga corona. Der forventes 
indkaldt til nyt møde. Per Høgh indkalder til nyt møde. 

7. Naturstien RUF har bevilget midler til udarbejdelsen af en plan for en Natursti fra 
byen til Naturkraft. Planen er nu udarbejdet, og Per Høgh har lagt op til, at der 
gennemføres et møde med ØSB mhp deres eventuelle involvering heri. Taget til 
efterretning 

8. Det Blå Trailcenter Der er udarbejdet et forslag til et Blåt Trailcenter placeret ved 
Naturkraft. Oplægget har været sendt til arbejdsgruppen. Det har desværre pga corona 
ikke været muligt at holde møde om det. Det påregnes, at der arbejdes videre med 
projektet ud fra vedlagte forslag. Der vil blive søgt midler fra Lokale- og Anlægsfonden, 
Nordeafonden samt fra Ringkøbing-Skjern Kommune, ligesom det påregnes, at 
Ringkøbing Udviklingsforum også bidrager. Der følges op på Naturkrafts fortsatte 
involvering i projektet. 

9. Dagsorden for møde i Byfora d. 8.2.2022. Der vedlægges dagsorden for mødet i 
Byfora d. 8.2. 2022 til orientering. 

Taget til efterretning. 



 

10. Naturkraft Som det fremgår af dagsorden for mødet i Byfora d. 8.2. 2022, skal det 
drøftes, hvorvidt Byfora kan bidrage positivt til problemstillingen omkring Naturkraft. 
Dette ønskes ligeledes drøftet i bestyrelsen. 

Ringkøbing Udviklingsforum ønsker fortsat at bakke op om Naturkraft. Det drøftes på 
mødet i Byfora, hvorledes man herfra kan tilkendegive opbakning til Naturkraft. 

11. Regnskab og budget for RUF Udkast til regnskab, som skal forelægges for revisor 
samt forslag til budget fremsendes inden mødet. 

Det vurderes, om det er nødvendigt med en note i regnskabet omkring et muligt krav fra 
Labland vedr. Det Blå Trailcenter. Der er et stort ønske om at skaffe flere medlemmer til 
RUF, især virksomheder. Det blev drøftet, om kontingentet skal reguleres. Det 
undersøges, hvad kontingentet er i de andre udviklingsfora i kommunen. Ydermere 
aftales det at JL udarbejder et udkast til et brev der kan sendes til virksomheder i byen 
der endnu ikke er medlem. 

12. Eventuelt 

13. Kommende møder 

Der er aftalt generalforsamling onsdag d. 23. marts kl. 17 – 22.00 på Naturkraft. 
Kommende møder aftales med den nye bestyrelse. 

 

 


