Ringkøbing Udviklingsforum
Bestyrelsesmøde onsdag d. 6. april 2022. kl. 19.30 – 21.30
Sted: Medborgerhuset
Deltagere: bestyrelsen. Rakel Andersen deltog i mødet.
Afbud: Jeannett, Jesper
Referat:
1. Konstituering af bestyrelsen
I henhold til vedtægterne skal bestyrelsen konstituere sig med
· Næstformand -Anni valgt
· Kasserer – Lena Valgt
· Sekretær – Jeannett valgt
· Kommunikationsansvarlig – Kirsten valgt
2. Bordet rundt - Der var udsendt notat om Naturstien, fodgængerfelter og p-pladser.
Anni og Lena deltager i møde med kunstnerne, kommunen og ØSB om Naturstien. Henvendelsen vedr. Wild West Challenge blev drøftet. RUF er ikke gearet til at
arrangere ture, orienteringsløb o.l. Vi melder tilbage, at vi ikke har mulighed for at indgå
i arrangementet i år. - Henvendelsen om kunststrategien blev drøftet. Anni og Lena
havde deltaget sidste år i drøftelsen heraf. Lena kontakter Anders fra Kulturafdelingen
vedr. vores deltagelse i det videre forløb. - Gavlmaleriet er besluttet gennemført i
overensstemmelse med det fremsendte materiale. - Byfora gennemføres en temadag d.
5.10.22. Bestyrelsen er inviteret. - Kunstneren Hans Madsen, der har gennemført
lyskunsten på stationen, som RUF har bidraget økonomisk til, har tilbudt at gøre
installationen permanent. Ringkøbing Station er positiv for projektet, men vil afvente
ombygningen af stationen, hvorefter det kan vurderes, hvordan lysinstallationen
eventuelt kan indarbejdes. - Anni og Lena har haft kontakt til Søren Frederiksen fra
kommunen vedr. materialet (brochurer, stiangivelser, QR-koder m.v.) til stierne. Søren
Damgaard fra Bevaringsforeningen bidrager med beskrivelser. Det vil være mulighed for
bidrag til projektet fra Kulturelt Samråd. Herudover er der også afsat midler til projektet
i RUFs budget. - Per viste skitser fra et nyt projekt ved ROFI og Ringkøbing Skole. Det
bliver et outdoor projekt på 40 ha med rigtig mange aktiviteter m.v. RUF indgår i
projektet og Per er kontaktperson.

3. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Der skal afholdes ekstraordinær
generalforsamling mhp endelig godkendelse af forslag til vedtægter. Der afholdes en
formel ekstraordinær generalforsamling mandag d. 23.5. kl. 19.30 på Pilevej 9.
Dagsorden omfatter beslutning om nye vedtægter samt valg af nyt bestyrelsesmedlem,
hvor bestyrelsen indstiller Rakel Andersen som repræsentant for de unge. Rakel går i 2 g
på Det Kristne Gymnasium. Per, Rakel og Hans Chr.
deltager.
4. Handlingsplan for forøgelse af medlemstallet, herunder især nye virksomheder På
sidste bestyrelsesmøde blev besluttet: 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. På generalforsamlingen blev det besluttet at fastsætte kontingent i
overensstemmelse med ovenstående. Anni og Lena havde sammen med Jeannett
udarbejdet oplæg om tiltrækning af nye virksomheder. Der blev udleveret en oversigt
over alle nuværende virksomhedsmedlemmer. Det blev aftalt, at Hans Chr. udarbejder
info til de nuværende virksomhedsmedlemmer. Info skal omtale de positive elementer i
RUF samt informere om synliggørelsen af virksomhedens støtte til RUF. Synliggørelsen
sker på hjemmesiden. Materialet sendes til de eksisterende medlemmer sammen med
opkrævning på nyt kontingent for 2022. Vedr. tiltrækning af nye medlemmer, så
udarbejder Per en liste over potentielle nye virksomhedsmedlemmer. Listen sendes til
bestyrelsen. Alle melder tilbage til Per om, hvem man hver især gerne vil kontakte.
Karsten kontakter Lions og Erhvervsvækst Ringkøbing. Hans Chr. kontakter Rotary.
Købstadschefen kontakter medlemmerne i Handelsforeningen. Der foretages tilretning
på hjemmesiden vedr. de nye kontingentsatser. Lenas mailadresse anføres vedr.
indmeldelse af nye medlemmer.
5. Mødeplan for 2022 Der fastlægges møder for 2022 herunder hvorledes suppleanterne
inddrages. Der blev aftalt følgende mødedatoer for 2022: - mandag d. 20.6. kl. 19.30 –
21.30. Suppleanter inviteres. - mandag d. 19.9. kl. 19.30 – 21.30 - onsdag d. 16.11. kl.
19.30 – 21.30.
6. Eventuelt Ingen bemærkninger

