
 

Ringkøbing Udviklingsforum 
 
Bestyrelsesmøde mandag d. 24. februar 2022. kl. 16.00 – 18.00 
Sted: Ringkøbing-Skjern Boligforening, Kongevejen 46, Ringkøbing  
 
Deltagere: bestyrelsen 
 
Fraværende: Jeanette, Jacob og Johan 
 
På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt at indkalde til et ekstra bestyrelsesmøde inden 
generalforsamlingen, da der var nogle emner, vi ikke nåede på mødet. 
 
Efter mailkorrespondance herom er mødet aftalt til 24.2. kl. 16-18. Desværre er det ikke 
alle, der kan, men det var det tidspunkt, de fleste kunne. 
 
Kirsten Leth har desværre heller ikke mulighed for at deltage vedr. drøftelse af 
hjemmesiden.  
 
Referat: 

1. Initiativ vedr. flere medlemmer til Udviklingsforum 
På sidste bestyrelsesmøde blev fort drøftet initiativer vedr. fremskaffelse af flere 
medlemmer til Ringkøbing Udviklingsforum ligesom medlemskontingentet blev 
drøftet. 
Der nedsættes et udvalg med deltagelse af Jeannette, Lena og Anni. De kommer 
med forslag til, hvordan vi fremskaffer flere medlemmer. Initiativet omtales på 
generalforsamlingen. 
Det aftales at indstille til generalforsamlingen, at kontingentet ændres til: 
Borgere: 100 kr. 
Foreninger: 250 kr. 
Virksomheder: 950 kr. 
Endvidere aftalt, at budgettet for 2022 til generalforsamlingen skal omfatte en 
tydeliggørelse af, hvad de øgede kontingentindtægter forventes anvendt til. Det 
drejer sig om at skabe mere synlighed om foreningen og det arbejde der gøres. 
Endvidere skal der arbejdes videre med styrkelse af hjemmesiden. Det er et ønske, 
at der også bruges flere penge på events samt at generalforsamlingen kan gøres 
mere attraktiv, hvilket også vil kræve flere midler. 
Kontingentforhøjelserne ses også i sammenhæng med kontingenter til de øvrige 
udviklingsfora i kommunen. Her ligger vi en del under i dag.    

2. Generalforsamling d. 23.3. kl. 19.00 
Sammensætning af den nye bestyrelse.  
 
Generalforsamlingen afholdes i Ringkøbing Rådhushal. Det praktiske arrangement 
aftales. 
Det er aftalt, at der forud for generalforsamlingen afvikles en gåtur i den gamle 
bydel, hvor der planlægges en rute. 



 

Program: 
Kl. 18.30:  Vandretur i den gamle bydel 
Kl. 19.30 Sandwich i Rådhushallen 
Kl. 20.00 Generalforsamling 
Kl. 22.00 Forventet afslutning  
 
Det blev aftalt at Anni kontakter Hotel Ringkøbing mhp afholdelse af 
generalforsamlingen der. Vandreturen forud for generalforsamlingen gennemføres 
ikke. Der vil på generalforsamlingen blive givet en orientering om de vigtigste 
projekter, foreningen arbejder. Sammen med generalforsamlingen bydes der på 
kaffe/kage til 100 kr. pr. kuvert.  
Der blev drøftet og aftalt kontakt til potentielle kandidater til bestyrelsen. 
Generalforsamlingen indkaldes overfor alle medlemmer. Herudover omtales den på 
hjemmesiden og Facebook for os selv og hos Os i Ringkøbing.    

3. Forslag til nye vedtægter 
Det er aftalt i bestyrelsen, at der skal fremlægges forslag til vedtægtsændringer på 
generalforsamlingen. Det drejer sig opblødning af de meget nøjagtige rammer for 
valg til bestyrelsen. Der lægges op til, at dette opblødes. 
For at opnå yderigere forenkling foreslås det, at repræsentantskabet nedlægges. 
Det har aldrig været brugt. Den primære funktion var valg af bestyrelse, men da 
dette jfr ovenstående forenkles, kan der stilles spørgsmål ved, om det fortsat er 
relevant af operere med et repræsentantskab. 
Forslag til vedtægtsændringer vedlægges. 
 
Der blev aftalt en række ændringer til det fremsendte forslag. Ændringer indgår i en 
ny revideret udgave af forslag til vedtægter. Hovedformålet med ændring af 
vedtægterne er en forenkling af vedtægerne, så de bliver nemmere at overskue.   

4. Eventuelt 
Der blev orienteret om en temadag, Byfora foreslår afholdt med titlen: 
”Centerbyernes udvikling – fra strategi til konkret udvikling”. Deltagerkredsen er 
bestyrelserne i de fem Udviklingsfora samt politikere og embedsmænd. 

5. Kommende møder 
Der er aftalt generalforsamling onsdag d. 23. marts kl. 18.30 – 22.00 i rådhushallen. 

Kommende møder aftales med den nye bestyrelse. 

Generalforsamlingen afholdes på Hotel Ringkøbing d. 23.3. kl. 19.30-22.00. 

 

 


