
 

REFERAT 
 
Bestyrelsesmøde mandag d. 19.september 2022. kl. 19.30 – 21.30 
Sted: Medborgerhuset, Herningvej 5, Ringkøbing 
 
Deltagere: bestyrelse 
Fraværende: Lena og Jesper 
 
Dagsorden: 

1. Referat fra mødet d. 20.6. 
Referat vedlægges  

- ingen kommentarer. Godkendt  

2. Forslag til ny opgavebeskrivelse for bestyrelsen 
På sidste møde blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ny beskrivelse af 
opgavefordelingen i bestyrelsen. 
Forslaget er vedlagt til drøftelse.  

– ingen kommentarer. Godkendt  

3. Møde om Ringkøbing Havn 
Der er fremsendt invitation til bestyrelsen til et møde d. 22.9. kl. 17.00 – 20.00 om 
havnens udbygning m.v. Der er inviteret 2 repræsentanter fra RUF. Herfra deltager 
Karsten Rasmussen og Hans Chr. Vestergaard. 
Der er lagt op til en drøftelse af ideer og forslag omkring havnens fremtid.  
Vi skal drøfte og aftale et oplæg hertil fra RUF. 
Drøftelsen kan tage udgangspunkt i materialet i Helhedsplanen, hvor der indgår en 
række konkrete forslag herunder Havnens Hus, som tidligere har været drøftet i 
bestyrelsen.   
 
De 3 elementer (byferie, strandpark, havnens hus) der er beskrevet helhedsplanen 
vurderes af RUF som værende stadig meget aktuelt.  
Det kunne være en ide at få fokus på værftets historie, når man arbejder med 
nytænkning af havneområdet. 
Vigtigt at få udnyttet det grønne område foran Rådhuset bedre fx med 
bænke/trappe man kan sidde på, pallemøbler, strandbar. Der er en god inspiration 
til det på havnen i Svendborg.  Karsten er forhindret i at komme til mødet. 
 
RUF vil gerne deltage i det videre arbejde med udviklingen af havnen. 
Jeannett deltager i mødet fra start. Hans Chr. kommer lidt senere.   

4.  Borgermøder 
Anni har bedt om drøftelse af: 
På hvilken baggrund skal RUF/BYFORA invitere til borgermøde? 
- Eget initiativ 



 

- Politisk opfordring - særinteresser, flertal i byrådet, enkelte partier ??? 
- Borgere – antal henvendelser? 
 
Emnet er yderst relevant i forhold til vores drøftelser på temadagen d. 5.10. hvor 
bestyrelsen deltager. 
 
RUF opfatter facilitering af borgermøder som en vigtig opgave for os. Vi kan selv 
tage initiativ til det, eller vi kan facilitere det på opfordring fra andre. Vi vil dog 
forholde os retten til at sige ja eller nej til at facilitere et borgermøde.  
 
Internt foreslås det at der på hver dagsorden tilføjes et punkt ”potentielle 
borgermøder” således vi kan komme på forkant og drøfte dette fra gang til gang.   

5. Møde med byrådsmedlemmer i Ringkøbing og omegn 
Det foreslås, at vi inviterer de byrådsmedlemmer, der har deres udgangspunkt i 
Ringkøbing og omegn. Skjern Udviklingsforum har gjort tilsvarende. 
I Ringkøbing er der 7 byrådsmedlemmer (Lennart Qvist, Jens Erik Damgaard, Pia 
Vestergaard, Dan K. Jørgensen, Niels K. Larsen, Irvin Christensen og Rita Byskov). 
Herudover vil det være relevant at invitere Marie From fra Tim og Erik Viborg fra 
Lem, da de begge er tæt på Ringkøbing.  
Formålet er at skabe en god dialog med disse byrådsmedlemmer om udviklingen af 
Ringkøbing og forhåbentlig få skabt en endnu bedre mulighed for at få lydhørhed 
for vores synspunkter i Byrådet. Hvis det viser sig relevant, kan vi lægge op til et 
eller to årlige møde med dem. 
Forslaget er til dels kommet op på baggrund af ønsket om et borgermøde i 
Ringkøbing om 1+2 vejen. Tilsvarende er der ønsker om borgermøde om 
Raunonia. Det vil være relevant at drøfte dette med byrådsmedlemmerne. 
Hvis der tilslutning til forslag, skal vi finde et tidspunkt til mødet.  

– Møderne skal opfattes som en bro mellem byrådet og RUF, således der skabes 
større kendskab til hinandens arbejde og virke. Det foreslås at planlægge et sådant 
møde engang i efteråret. Hans Chr. tager initiativ til indkaldelse til første møde.  

6. Temadag 5.10. med Byfora 
Byfora har inviteret til en temadag d. 5.10. i Remisen i Skjern. 
Der er fremsendt invitation hertil til alle. Der fremsendes yderligere materiale om 
mødet inden bestyrelsesmødet.  
 
Ud fra de indsendte input tegner der sig 3 hovedemner: 
borgerinddragelse/indflydelse, udviklingsforums rolle, plangrundlag. 
Beskrivelsen af emnerne fremsendes forud for mødet til alle deltagere.   

7. Anlæg af trampesti 
Det er virtuelt drøftet og aftalt, at RUF yder tilskud til etablering af en ny trampesti, 
der forbinder stisystemet fra Vesterhede til Vonå Engbro med stisystemet ved 
Følling Bæk. Der skabes hermed et sammenkoblet stisystem, der giver bedre 
mulighed for gode vandreture. 
Der er indgået aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune om, at kommunen 



 

varetager anlæg og fremtidig vedligeholdelse af trampestien. RUF indgår aftaler 
med lodsejerne om projektet. Der er indgået aftale om 3 lodsejere, der tilsammen 
skal kompenseres med 13.000 kr. Hertil kommer udgifter til tinglysning af aftalerne 
på 1.750 kr. Beløbene dækkes af RUF’s tilskudspulje.   
Kort over ny trampesti vedlægges. Stien er anlagt.  
 
Godkendtes. Ingen yderlige bemærkninger hertil 

8. Referat fra ambassadørgruppemøde 
Vi drøftede bl.a. at screene byerne for, hvor der kan være højhuse. Det blev lagt op 
til, at det drøfter vi i de enkelte Udviklingsfora. 
Der vedlægges indkaldelsen til mødet i ambassadørgruppen.   
 
Der er desværre ikke modtaget noget referat fra mødet endnu. Det fremsendes, når 
det kommer. 
Politikkerne ønsker debat omkring dét at bygge opad, evt. borgermøde i forhold til 
helhedsplanen, skal der højhuse ind i byen og hvis ja, hvor? Der var et ønske om, 
at RUF kunne faciliterer en sådan debat i Ringkøbing.  

9. Generalforsamling 2023 
Vi skal have igangsat planlægningen af generalforsamlingen for 2023. 
Indhold evt. oplægsholder, sted, forplejning m.v. 
Skal vi lave særlige events i den anledning? Kunne vi fx udpege den, der i årets løb 
har gjort mest for udviklingen af Ringkøbing? 
 
Bestyrelsen går i tænkeboks om en mulig pris eller konkurrence med indsendelse af 
ideer, hvor der evt. kan stemmes om den bedste ide på generalforsamlingen. 
Hoved ide: Læg op til at borgere kan indsende ideer til udvikling i Ringkøbing. RUF 
udvælger 5 ideer. De 5 ideer bliver præsenteret på generalforsamlingen, hvorefter 
generalforsamlingen stemmer om de 5 ideer. Præmien kunne være kr. 5.000,- og 
muligheden for hjælp til at realisere ideen. Per og Jeannett sætter sig sammen og 
laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde.  
 
Der arbejdes på generator som lokation.  
Onsdag d. 8.3. kl. 18.30 – 22. I forehold til bespisning er det nødvendigt at få 
tilmelding til generalforsamlingen. Lena bedes lave aftaler om forplejning.  
Bestyrelsen går i tænkeboks over et evt. indslag/foredragsholder, Georg Sørensen 
fra Boxen foreslås. Hans Chr. vil forhøre om han har lyst til at komme.   

10. Siden sidst 
Bordet rundt. 

           Foldere omkring vægterruten/kunstrute er nu færdig. 

         Jesper har møde med destination Vesterhavet i forhold til evt. partnerskab med RUF.  



 

11. Eventuelt 

Forslag om at arbejde på en løsning til at gøre det tydeligere, hvor borgere kan komme 
med deres ideer – store som små. Således at borgerne ved, at de har ét sted, de kan 
henvende sig. Således at borgerinddragelse bliver italesat i højere grad. Anni laver et 
oplæg hertil.  

Vedtaget at tilføje økonomi/medlemsstatistik som et punkt på hver dagsorden, således 
at vi løbende har et overblik over tingene.  

12. Kommende møder 
Nedenstående møder er aftalt: 

• onsdag d. 16.11. kl. 18.30 – 21.30. 

 

Mødet er for bestyrelse og suppleanter. Afholdes i ROFI med jule traktement.  

 Fastlæggelse af kommende møder 

• Næste møde onsdag d. 1. februar kl. 19.30 – 21.30 

 

Referent Jeannette V. Larsen 


