
 

Udvidet bestyrelsesmøde torsdag d. 20. juni 2022. kl. 19.30 – 21.30 
Sted: Medborgerhuset, Herningvej 5, Ringkøbing 
 
Deltagere: bestyrelse, revisor og suppleanter 
Fraværende: Rakel, Carsten, Søren og Allan 
 
Dagsorden: 

1. Referat fra mødet d. 26.4. 
Referat vedlægges 
Det ønskes at synliggøre de virksomheder, der er medlemmer på hjemmesiden. 
Hvis Kirsten har brug for hjælp i forhold til hjemmesiden kan Jeannett hjælpe. Der 
skrives ud til virksomhederne forinden, så de har mulighed for at vælge dette fra, 
hvis de ikke ønsker dette. Når nye virksomheder tilmeldes skal det stå i det 
velkomstbrev de modtager at deres navn kommer på hjemmesiden, dette udsendes 
af Lena i forbindelse med registrering.  
 
I forhold til rekruttering af nye medlemmer, drøftes det hvorledes man skal være 
mere konsekvent i forhold til at rykke for de, der ikke indbetaler. Det drøftes at 
sende en rykker til dem, der ikke har betalt, efter to måneder. 
Det drøftes, om det skal gøres nemmere at betale for medlemskab fx ved 
anvendelse af Mobilepay. Det er samtidig også muligt at oprette 
abonnementer/automatisk betaling herigennem. Lena undersøger denne mulighed 
nærmere.  

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

• Vedtægterne 
o Nye vedtægter v. sidste generalforsamling. 

• Mission og Vision 
• Helhedsplan 2050 

• Opgavefordeling i bestyrelsen 
o Anni foreslår at de der byder ind på projekter i højere grad pålægges 

ansvar således formanden ikke behøver være inde i alle projekter. 
Dette kan tydeliggøres herunder. HCV laver et skriv herom til 
tilføjelse.  
 
Kirsten kontakter vestjysk marketing for at få oprettet en mail til 
kassereren, og giver Lena besked herom.  
 
Kirsten får skrevet CVR nr. på hjemmesiden.  
 

Herudover er vedlagt data for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Endvidere er vedlagt en oversigt over projekter, RUF enten er ansvarlige for eller 
involveret i. 



 

Børnenes by: kører stadig.  
Kreative værksteder: Der er skabt en ny mulighed her, idet det er besluttet, at 
materialegården skal flyttes ud. Tidsfristen for dette kendes ikke.   
Skolegrunden: Per Green ejer denne, kommunen har lejet grunden i 3 år til 
parkeringspladser. 
Stationsbroen: Er vækket til live, i forbindelse med udnyttelse af de grønne arealer 
øst for banearealet. I denne forbindelse skal der laves en overgang over banen.  
Ringkøbing Station: Møde med slots og kulturstyrelsen har afvist brandtrappen som 
brandmyndighederne kræver. HCV har henvendt sig til DSB om at de indgår i 
dialogen med slots- og kulturstyrelsen 
Det blå trial: kører stadig, med høj aktivitet.  
Pumpestationen/udsigttårn: Kører stadig. 
Stisystemer (+ Ringkøbing som handelsby): Kører stadig, er tæt på at være i mål. 
Anni har søgt kulturelt samråd om 10.000 kr. til bykortene. Kommunen har 
tilkendegivet at de vil afholde halvdelen af udgifterne. Ane gør opmærksom på, at 
det kræver medlemskab af Destinationen for at lægge foldere mm. på 
turistkontorerne. I Skjern og Tarm er udviklingsforaerne gået sammen med 
Handelsforeningen om et medlemskab. Jesper undersøger mulighederne for at 
gøre det samme i Ringkøbing. 
Grejbanken: kører, dette står frivilligvest for 
Naturstien: kører, afventer kommunen 
Gavlmaleriet: er færdigt. Kirsten lægger noget op på hjemmesiden om dette projekt. 
P-pladser: i samarbejde med Handelsforening, dette har resulteret i at der er fundet 
omkring 150 p-pladser, der kan benyttes af offentligheden. Det lægges på 
handelsforeningens og kommunens hjemmeside, når det er klar. Kirsten, kan lægge 
noget på hjemmesiden omkring processen om dette og et kort når dette er færdigt. 
Fodgængerfelter: dette arbejde er stadig i gang. 
Udeområder: Kører stadig.  
Helhedsplanen, Fjordstien: Der forventes at komme en mødeindkaldelse til dette 
efter sommer.      
Partnerskaber om levende bymidte: Kommunen har sendt en ansøgning til IM om 
tilskud fra denne pulje. Der søges på vegne af flere relevante byer i kommunen. Vi 
håber, vi kommer i betragtning.   
 
Endelig vedlægges regnskab for 2021 samt regnskab for de kommunale midler, 
RUF yder tilskud fra. 
 
Ovenstående er til orientering og drøftelse i det omfang, der er behov for det. 

3. Siden sidst 
Bordet rundt. 

HCV inviteret til møde med ambassadørgruppen for Planstrategien vedr. 

boligarealer d. 28.6. Her ønskes et indlæg fra HCV for byfora.   

Seminar for Udviklingsforas bestyrelser m.fl. om centerbyernes udvikling 5/10 kl. 

16-20. 

Vestawards arrangement d. 27.1. 2023. Kommunen og Frivilligvest er arrangør.  



 

4. RUF i 2022. 
Drøftelse af nye aktiviteter samt hvad vi gerne vil arbejde med i 2022.  

Anni foreslår digitale infotavler, handelsforeningen har købt en på trailer. 
Kommunen arbejder med digitale infotavler, men det er en dyr løsning. Måske kan 
man bruge en app løsning i stedet. Det undersøges nærmere.  

Ane: Forslag om at gøre indfaldsvejene mere attraktive, så man får et bedre indtryk 
af byen, når man kommer første gang. 

Når stisystemet er færdigt kunne dette opslag laves som annonce. 

Historie om p-pladser laves som opslag sammen med ”ønsker du at støtte 
udviklingsforums arbejde så bliv medlem”.  

Alle bedes tænke over forslag til dette. 

5. Eventuelt 
HCV havde fået en henvendelse om kontingentprisen for virksomheder. Der er 

måske små virksomheder, der ikke ønsker at være med at den grund. 

Henvendelsen blev drøftet og det blev besluttet at fastholde prisen, men selvfølgelig 

være opmærksom på en eventuel effekt. Indtil nu havde 50% af virksomhederne 

indbetalt kontingent. Der sendes rykkere ud til dem, der ikke har betalt.  

Hvis en lille virksomhed har vanskelighed med at overskue beløbet, men fortsat 

gerne vil bakke op om vores arbejde, kan vi henvise til muligheden for i stedet at 

tegne et personligt medlemskab. 

6. Kommende møder 
Nedenstående møder er aftalt: 

• mandag d. 19.9. kl. 19.30 – 21.30 

• onsdag d. 16.11. kl. 19.30 – 21.30 til dette møde er suppleanter også 

indkaldt.  

 

Referat: Jeannett 


