
 

REFERAT 
 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 16. november 2022. kl. 18.30 – 21.30 
Sted: ROFI, Kirkevej, Ringkøbing 
 
Deltagere: bestyrelse, revisor og suppleanter 
Fraværende: Allan Stampe, Søren Hebroe, Karsten Rasmussen og Rakel Andersen 
 
Dagsorden: 

1. Referat fra mødet d. 19.9. 
Referat vedlægges 
 
Referatet godkendes. 

2. Medlemskab af destination Vesterhavet 
Jesper har drøftet medlemskab med destinationen og vil orientere om 
muligheder/vilkår for Ringkøbing Udviklingsforum. 
 
Det er ikke muligt at have et fælles partnerskab med handelsforeningen.  
Destination Vesterhavet anbefaler basismedlemskabet til RKB udviklingsforum. Det 
besluttes at tegne et basismedlemskab for ét år. Når året er omme vurderes det på 
ny, om der skal tegnes et medlemskab igen.  

3. Møde om Ringkøbing Havn 
Jeannett og Hans Chr. deltog i møde d. 22.9. kl. 17.00 – 20.00 om havnens 
udbygning m.v. Der var lagt op til en drøftelse af ideer og forslag omkring havnens 
fremtid. Vi tog udgangspunkt i de beskrivelser, der indgår i Helhedsplanen. 
Ligeledes nævnte vi muligheden af at inddrage det tidligere værft som et element i 
den fremtidige præsentation af havnen. Det var der god opbakning til hos 
mødedeltagerne.  
Kommunen udarbejder referat fra mødet og lægger op til en ny drøftelse. 
 
Referatet er ikke modtaget endnu. Alle deltagere var positive over de ting der er i 
helhedsplanen samt historien om værftet og museumstanken herom.  

4. Opfølgning på temadagen d. 5.10. 
Opfølgningen er foretaget på Byforas møde d. 7.11. Om muligt fremsendes referat 
herfra forud for mødet.  
 
Referat er udsendt.  
Med fra mødes tages to emner. Punkt et er at arbejde på at få samme status som 
f.eks. landdistriktsrådet der har status som et selvstændigt råd, der refereres til på 
kommunens hjemmeside. Punkt to er at arbejde på at få relevante elementer fra 
helhedsplanen (ikke juridisk bindende dokument) ind i kommuneplanen. 



 

Administrationen vil foreslå dette for politikerne i forbindelse med udarbejdelse af 
processen for den kommende kommuneplan.  

5. Møde med byrådsmedlemmer i Ringkøbing og omegn 
De lokale byrådsmedlemmer er inviteret til møde d. 23.11. kl. 19-21 i ROFI. De 
inviterede er Lennart Qvist, Jens Erik Damgaard, Pia Vestergaard, Dan K. 
Jørgensen, Niels K. Larsen, Irvin Christensen, Rita Byskov, Marie From og Erik 
Viborg. Indtil nu har Erik meldt fra, Marie og Niels Kristian er usikre, medens Pia 
kommer lidt senere. Resten deltager.   
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. 
Mødet starter med en kort præsentation af deltagerne, hvorefter HCV giver en kort 
præsentation af, hvad vi beskæftiger os med i RUF. Herefter lægger vi op til debat. 
Lad os drøfte, om der er særlige indfaldsvinkler, vi skal lægge vægt på.  
 
Hovedemner, vi ønsker at drøfte med politikerne:  
- revidering af helhedsplanen (især med henblik på at komme bredere omkring – 
infrastruktur, bebyggelse osv.). 
- gensidig information og tovejskommunikation om samarbejdet mellem 
byrådsmedlemmerne og RUF. 
- nye stier i Ringkøbing (se nedenfor under pkt. 7). 
Vi vil gerne rose kommunen for samarbejdet bl.a. om parkering i byen (bedre 
skiltning mm.), udbedring af adgangen til den nye bro ved Hegager å m.v.. 

 

6. Møde om stisystemer med kommunen d. 8.11. 
Anni og Hans Chr. har haft møde med kommunen om stisystemerne m.v. Vi 
refererer fra mødet. 
Drøftelse af muligheden for at opstille en folderkasse på Torvet. Den har tidligere 
hængt på Tombolahuset, der nu er renoveret. 
 
Det blev aftalt at der bliver lavet skilte og pæle færdige de steder, hvor det mangler 
ved Det Blå Trail. Det blev foreslået at få lavet en fælles design tilgang til hvordan 
man arbejder i forhold til skiltning mm. i byen for at skabe en mere ensartethed. Der 
afholdes møde med Vestjysk Marketing om det.  
Ane fremsender materiale om design, som kommunen arbejder med i forhold til 
turistinformationen. Jesper fremsender materiale om design, som 
Handelsforeningen arbejder med.  
Der blev på mødet endnu engang understreget ønsket om at få lavet en 
helhedsplan omkring fjordstien. 

7. Nye stier 
Teknik- og Miljøudvalget har d. 8.11. behandlet forslag om prioritering af nye stier i 
kommunen. Administrationens oplæg vedlægges. 
Skal vi drøfte, hvilke stier vi ønsker i Ringkøbing og fremsende forslag herom til 



 

næste prioritering i udvalget? Kunne eventuelt indgå i drøftelsen med 
byrådsmedlemmerne. 
 
Det blev drøftet, om vi skal holde et borgermøde eller nedsætte en arbejdsgruppe, 
som arbejder med forslag til de stier, vi ønsker i Ringkøbing samt udarbejder en 
prioritering af stierne, i forhold til at påvirke den prioriteringsliste kommunens teknik- 
og miljøudvalg har udarbejdet.  
Vi tager punktet op på mødet med byrådspolitikerne d. 23.11. 

8. Møde om turismepolitik d. 2.11. 
Jeannett og Hans Chr. deltog i møde med kommunen og en række inviterede 
interessenter om den fremtidige turismepolitik. 
 
Jeannett og Hans Chr. refererer fra mødet, der handlede om idegenerering i forhold 
til kommunens nye turismepolitik.  

9. Helhedsplan for Skjern-Tarm 
Helhedsplanen for Skjern-Tarm er færdig og fremsendt til bestyrelsen. Vi drøfter, 
om der er emner eller andet her, vi kan lære af og bruge i vores arbejde i 
Ringkøbing. I kan finde den på dette link: 3561003-5492294-1.pdf (rksk.dk) 

 
Helhedsplan for Skjern-Tarm blev drøftet i forbindelse med vores ønske om at få 
Helhedsplanen for Ringkøbing revideret. Der er gode ideer at hente her.  

10. Generalforsamling 2023 
Generalforsamlingen afholdes d. 8.3. 2023. 
Der er udarbejdet et oplæg fra Per og Jeannett vedr. en IDEPRIS. Oplægget 
drøftes. 
Herudover skal afklares program, evt. oplægsholder, sted, forplejning m.v. 
Der er rettet henvendelse til Georg Sørensen vedr. et oplæg. Han har pt ikke svaret 
tilbage. Generator er desværre ikke ledig d. 8.3., så vi skal finde et andet sted. 
Drøftelse af sammensætning af bestyrelsen m.v. for 2023. 
 
Lena retter henvendelse til Vesterhavshallen om det er muligt at afholde 
generalforsamlingen der. 
  
Ideprisen: Det udarbejdede materiale blev godkendt og ideprisen uddeles på 
generalforsamlingen. Præmien sættes til 10.000 kr. Det undersøges, om 
muligheden for at finde sponsorer til prisen. Der rettes henvendelse til Dagbladet 
med ønske om, at de indgår i arbejdet. Information om ideprisen skal gerne 
formidles gennem Dagbladet (samt facebook). Vi vil tilbyde Dagbladet at sidde med 
i udvælgelseskomiteen sammen med os og udvalgte personer (erhvervsfolk og 
private).  
Jeannett og Per arbejder videre med Ideprisen og har mandat til at træffe de 



 

nødvendige beslutninger. 

 

11. Eventuelle borgermøder 
Det er aftalt, at dette punkt sættes på dagsorden mhp. at vurdere, om der er 
eventuelle emner, hvor RUF skal tage initiativ til et borgermøde. Der er således ikke 
på forhånd lagt op til, at der skal gennemføres et konkret borgermøde.  
 
Ingen fremtidige relevante borgermøder forelåes. 

 

12. Siden sidst 
Bordet rundt 

 

Økonomi og medlemstal.  

Lena udleverede en økonomistatus indeholdende oversigt over antal medlemmer. 

Mobilepay, skal det være en mulighed? Lena har medbragt en oversigt over 

omkostninger forbundet med at have mobilepay.  

Det blev vedtaget, at vi anvender mobilepay pr. årsregnskabsskiftet.   

Der er et billede af Raunonia på hjemmesiden, det burde vi måske overveje at skifte 

ud, således det ikke fremstår som om at Udviklingsforum er for/imod det konkrete 

projekt. 

13. Eventuelt 
 
Husk at sende noget til Kirsten, når der er noget som skal slås op på facebook.  

14. Kommende møder 
 
Nedenstående møder er aftalt: 

• Bestyrelsesmøde d. 1.2. kl. 19.30 i Medborgerhuset 

Kirsten inviteres med til mødet, da vi gerne vil drøfte hjemmesiden. 

• Generalforsamling d. 8. marts 2023, kl. 18.30 – 22.00 

 

Referent: Jeannett  


