Ringkøbing Udviklingsforum
Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 12.3.2020.
RUF har nu eksistereret i to år. Jeg vil her fortælle om de aktiviteter m.v., som
RUF har været involveret i i det forløbne år.
Der sker rigtig meget i Ringkøbing lige nu. Naturkraft åbner d. 4.6., og
Lalandia med Nordens største badeland og tilknyttede 500 sommerhuse går i
gang. Naturbydelen er i fuld gang med etablering af mange nye boliger. Så
det er svært at bevare pessimismen. Det er stadig vigtigt, at udviklingen sker
på vilkår, der gør, at vi kan bevare vores gamle by intakt med de værdier, vi
alle sammen sætter stor pris på.
Vi har desværre – (godt nok her i 2020, men alligevel vil jeg nævne det i
denne beretning) – haft en svindelsag, som har fået stor mediemæssig
opmærksomhed. Ganske kort skete der det, at et bestyrelsesmedlem fik en
mail fra mig, hvor jeg bad om at få overført godt 5.000 eur. Det fik jeg hurtigt
et positivt svar på, hvorefter jeg sendte en ny mail med oplysninger om, hvor
pengene skulle overføres til, samt hvad det drejede sig om. Problemet var
blot, at det ikke var mig, der havde sendt disse mails – selvom det var med
min mailadresse, det var brugt – men en svindler. Det er desværre ikke
lykkedes på trods af en stor indsats fra bankens side at få pengene tilbage. Vi
valgte i bestyrelsen at gå i pressen med sagen for ad den vej at advare andre
foreninger om lignende hændelser. Jeg har senere erfaret, at der er mange
foreninger, der har været i samme situation som os – både nogle, der
opdagede det i tide og nogle, der også har mistet penge. Vi kan kun ærgre os
over det skete, som vi i bestyrelsen naturligvis tager det fulde ansvar for, men
vi må videre. Sagen har medført, at vi har indført skrappere regler for vores
betalinger. Fremover skal der altid to bestyrelsesmedlemmers underskrift til
enhver betaling og at det ikke er muligt at foretage overtræk på kontoen uden
forudgående aftale. Begge er nogle fornuftige foranstaltninger, men dog også
noget, der er med til at besværliggøre dagligdagen.
Medlemstal.
Et vigtigt grundlag for enhver forening er foreningens medlemmer. Vi er i dag
22 foreninger, 31 virksomheder og 41 borgere. Der er plads til mange flere,
så jeg vil opfordre jer til enten at melde jer ind, hvis I ikke allerede er det, eller
at opfordre andre i byen til at melde sig ind. Det kan man gøre på vores
hjemmeside: www.udviklingsforum.dk
Helhedsplanen
Helhedsplan 2050 for Ringkøbing by er jo vores grunddokument i
Udviklingsforum. Vi har aftalt med Ringkøbing-Skjern Kommune, at den skal
vedligeholdes og ajourføres, når der er behov. Vi skal her i foråret drøfte med
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kommunen, om tiden er inde til en revidering og i givet fald, hvordan
processen skal være for det.
Projektgrupperne
Projektgrupperne var i begyndelsen en af hovedhjørnestene i foreningens
arbejde. Vi har i dag 6 projektgrupper, hvor mange frivillige arbejder med
mange forskellige indsatser for at udvikle vores by. Hvis der er ideer til nye
projekter eller andet, der kan bidrage til at udvikle vores by, så der det
bestemt muligt at oprette en projektgruppe til det, og dermed få støtte og
vejledning fra Udviklingsforum til arbejdet. Nogle af de eksisterende
projektgrupper kommer jeg mere ind på senere. Jeg vil gerne rette en stor tak
til alle, der har ydet en fin indsats i disse grupper.
Naturkraft
Vi har i Udviklingsforum et rigtig godt samarbejde med Naturkraft. Stor tak til
Peter for et spændende oplæg om Naturkraft, som vi jo startede
generalforsamlingen med. Samarbejdet er på flere planer. Vi er sammen om
at gøre Vonåen mere tilgængelig. Det kommer jeg tilbage til senere. Så er
der etableret en projektgruppe, hvor 20 frivillige gennemfører guidede ture til
Naturkraft. Der er siden december 2018 gennemført 98 ture med 2650
gæster. Siden er der tilkommet en gruppe af Naturkraftrødder med 26
frivillige, der arbejder med at plante træer og tage sig af naturen i Naturkraft –
så de er rigtige vigtige, og endelig er der en frivilliggruppe på vej, der tager
sig af servicering af gæsterne i Naturkraft. Det er desværre slut med de gratis
ture til Naturkraft, fordi der jo åbnes allerede om små 3 måneder, men til den
tid kan man komme ind i Naturkraft – mod betaling – og der få gratis
rundvisninger.
Så arbejder vi sammen med Naturkraft på at få Ringkøbing og Naturkraft
med i Nationalparken. Mere om det senere i beretningen.
Detailhandlen
Vi deltog i et temamøde d. 21.11. om detailhandlen arrangeret af byrådet
sammen med de øvrige udviklingsfora i kommunen. Forinden havde vi
afstemt vores synspunkter om udbygning og understøttelse af detailhandlen
med Handelsforeningen. Vi tilkendegav, at vi støtter op om udbygning af
detailhandlen i bymidten samt at vi understøtte detailhandlen i
aflastningscentret ved Herningvej og lokalcentrene i byens udkant.
Det kunne være spændende, hvis det er muligt at udnytte Skolegrunden med
offentlige institutioner, som i sig selv vil bidrage til at understøtte bylivet.
Måske kan der etableres et kulturhus og/eller bibliotek her. Der vil vi meget
gerne være med til at arbejde videre med.
Så har vi også været involveret i en række større projekter:
Stationsbygningen
Vi har i hele 2019 haft travlt med at få planlagt et ungdomshus i
stationsbygningen. Som et led heri, arbejder vi på at etablere en cafe, som
drives af Erhvervsskolen Vestjylland. Vi er kommet langt. Vi havde en
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spændende studietur til Vordingborg og Middelfart i december, hvor vi blev
klogere på indhold og organisering. Arkitekt Bo Christensen har udarbejdet et
meget spændende og utraditionelt bud på, hvordan ungdomshuset kan
indrettes.
Byrådet blev informeret om projektet i august sidste år og så mere konkret i
februar i år. Kommunens økonomiudvalg har efterfølgende besluttet at støtte
projektet med driftsstøtte som sikrer, at vi kan indgå en lejekontrakt med
DSB. Den forhandler vi om for tiden. Herudover er der givet tilsagn om
anlægsmidler på 1,5 mio kr. til selve ombygningen fra Ib Malgaard
Lauridsens fond. Denne bevilling kræver en godkendelse fra Civilstyrelsen,
som vi afventer.
Alt i alt betyder det, at vi planlægger at overtage stationen d. 1.4. 2020 og
holde indvielse af det nye ungdomshus d. 3. april. Det bliver en stor dag.
Det overordnede arbejde med projektet i stationsbygningen er lagt i
hænderne på en selvstændig bestyrelse, hvor også RUF bidrager med
arbejdskraft. Selve etableringen af ungdomshuset står Ungdomsrådet for.
Ringkøbing Ferieby – Ranonia
I sidste års beretning nævnte jeg det borgermøde om Ranonia, som RUF
stod som arrangør af. Vi er jo som bekendt ikke involveret i selve projektet,
men har tilkendegivet, at vi gerne vil bidrage med at understøtte
borgerdialogen om projektet. Med ophævningen af kystbeskyttelseslinjen ved
Ringkøbing havn, er der åbnet muligheder for realiseringen af projektet og
dermed formentlig også behov for yderligere borgerdialog om projektet. Vi
bidrager fortsat gerne til denne dialog.
Vonåen – Det Blå Trail
Vi har i hele 2019 arbejdet intenst sammen med en følgegruppe og Naturkraft
om at få beskrevet projektet Det Blå Trail. Det handler om at gøre Vonåen
mere tilgængelig for flere mennesker – selvfølgelig i høj grad på naturens
præmisser. Det nytter jo ikke noget, at vi ødelægger vilkårene for naturen og
dyrelivet i et forsøg på at komme ud og opleve naturen og dyrelivet. Vi har
sammen med firmaet KRADS udarbejdet en ansøgning, som er sendt til
Lokale- og Anlægsfonden. Vi håber, vi snart hører positivt fra dem om midler
til at realisere projektet. Projektbeskrivelsen, der har kostet 250.000 kr., er
finansieret af tilskud fra Landbobanken, RAH, Vestjysk Landboforening,
Erhvervsvækst Ringkøbing samt Naturkraft og RUF.
Så har vi en god dialog med Nordeafonden om projektet. Det har bl.a.
resulteret i en bevilling på 20.000 kr. til at gennemføre en workshop d. 15.8.
Workshoppen gennemføres ved Ny og Gl. Sommerlyst, hvor vi planlægger at
sejle mellem de to steder. Vi skal sammen med repræsentanter for en lang
række foreninger og øvrige interesserede personer arbejde med at kvalificere
projektet herunder bl.a. drøfte, hvordan vi sikrer en efterfølgende
vedligeholdelse af alle anlæggene, når projektet er realiseret. Projektet skal i
øvrigt ses i tæt sammenhæng med hele klimasikringen af Ringkøbing by,
som kommunen, forsyningen og Naturkraft er sammen om. Her skal der
etableres en række diger og en pumpestation ved Skelbækken. Det er en
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unik mulighed for at gøre en række offentlige anlægsmidler nyttige i vores
brug af og kontakt med naturen.
Planchen I kan se på lærredet, er en ny informationstavle om Vonåprojektet,
der opsættes to steder i Ringkøbing. Ved Sommerlyst og ved Pavillonen ved
Naturkraft.
Tilskud fra RUF
Vi har nogle midler i RUF, som dels stammer fra en pulje, kommunen har
stillet til rådighed for de fem udviklingsfora i kommunen. Så får vi lokale
sponsorater, og endelig har vi vores medlemskontingent. Det gør alt i alt, at vi
har mulighed for at støtte projekter i vores by, der kan bidrage til udviklingen
af byen. Vi har i 2019 givet tilskud til 1700 tals-festivallen og til Vonåprojektet.
Byfora-samarbejdet mellem de fem centerbyer
Vi har et rigtig godt samarbejde med de øvrige fire udviklingsfora i de andre
centerbyer i kommunen. Senest er det besluttet, at også formanden for
Landdistriktsrådet deltager i disse møder. Kommunen deltager også her. Vi
holder hinanden orienteret om, hvad der foregår i de øvrige byer samt
koordinerer der, hvor det er hensigtsmæssigt. Eksempelvis koordinerede vi
vores input til byrådet omkring detailhandelsstrukturen i Ringkøbing-Skjern
Kommune til temamødet d. 21.11.
FrivilligVest
Vi har et rigtig godt samarbejde med FrivilligVest pt på to områder.
Sammen med FrivilligVest vil vi udbyde et kursus for bestyrelserne i
foreningerne i Ringkøbing, hvor man kan få råd og hjælp til arbejdet i
bestyrelsen.
Sammen med de øvrige udviklingsfora har vi igangsat et arbejde med
etablering af en grejbank. Mange foreninger råder over forskellige materialer,
som kun udnyttes sporadisk. Dette kunne komme mange til gode. Herudover
vil vi i de enkelte udviklingsfora også gerne give midler til nye materialer, hvis
foreningerne har behov for det. Alt dette skal indgå i en fælles grejbank, der
organiseres og vedligeholdes af FrivilligVest. Materialerne skal fortsat tilhøre
og i givet fald udlånes fra dem, der ejer materialet, men der skal skabes et
fælles overblik over alle materialerne, samt hvordan man kan få fat i det. Det
er netop formålet med Grejbanken.
Så arbejder vi også på at etablere en videnbank. Der vil foreningerne kunne
hente hjælp til arbejdet i foreningen – det være sig projektudvikling, funding,
bestyrelsesarbejdet m.v. Den kommer senere.
Ringkøbing-Skjern Medborgerhus
At Ringkøbing Udviklingsforum også gerne vil bistå foreningerne med hjælp
til deres arbejde, illustreres i vores rådgivning til Ringkøbing-Skjern
Medborgerhus. Her har vi bistået foreningen med udarbejdelse af en
strategi- og handleplan. Den indeholder bl.a. visioner for de kommende år,
samt hvorledes man skal organisere arbejdet med disse visioner. Dette
arbejde fremlægges på Medborgerhusets generalforsamling d. 31.3.
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Ligesom vi har hjulpet Medborgerhuset, bistår vi også gerne andre af de
foreninger, der er medlemmer af Ringkøbing Udviklingsforum, hvis der er et
ønske herom.
Information
Vi udsender hvert halve år en information til alle medlemmer om, hvad der
sker i foreningen, så man kan holde sig orienteret.
Herudover kommer vi gerne i foreninger og virksomheder m.v. og holder
oplæg om Ringkøbing Udviklingsforum, hvor vi forhåbentlig kan få en god
dialog om, hvordan vi sammen udvikler Ringkøbing.
Så har vi haft en lille aktivitet op til jul, hvor vi var på Torvet for at fortælle om
vores aktiviteter. Det druknede nu lidt i julehandel og gløg, så det skal vi gøre
anderledes en anden gang. Men vi kommer gerne og fortæller.
Endelig har et af vores bestyrelsesmedlemmer udarbejdet nogle
videopræsentationer om konkrete foreninger og projekter. De kan ses på
vores facebookside.
Kommende aktiviteter:
I 2020 fortsætter vi det store arbejde med Ungdomshuset i stationsbygningen
samt projektet med Vonåen – Det Blå Trail.
Herudover indgår vi i dialog med Erhvervsvækst Ringkøbing og
Handelsforeningen om etablering af et ”Havnens hus”. Det er et projekt, der
indgår i Helhedsplan 2050. Det vil I komme til at høre mere om senere.
Så er der i samarbejde med kommunen planlagt et borgermøde d. 2.4. om
stier og grønne områder. Hvordan sikrer vi, at stisystemet er
sammenhængende i Ringkøbing og ikke mindst, at det er nemt at finde
stierne, og hvilken forventninger har vi som borgere til
vedligeholdelsesstanden af de grønne områder i Ringkøbing.
Som ovenfor nævnt vil vi drøfte en eventuel revidering af Helhedsplan 2050
med kommunen.
Så arbejder vi på en henvendelse til styregruppen for Nationalpark Skjern Å.
Vi synes, det er oplagt, at hele Ringkøbing Fjord kommer til at indgå i
Nationalparken. Pt er det alene ca. 2/3 af fjorden, der er med. Med hele
fjorden vil det også være oplagt at Vonåen, Naturkraft og Ringkøbing By
bliver en del af Nationalparken. På samme måde arbejder man i Skjern,
Tarrm og Borris på at disse byer også bliver en del af Nationalparken.
Der kan være mange andre ideer og spændende projekter, der kan tages op.
Vi er meget lydhøre i bestyrelsen for nye initiativer og ideer, som kan udvikle
vores by. Så I er hjertelig velkomne med nye ideer. Vi forventer så blot, at I
også vil bidrage til arbejdet med disse ideer.
Tak til bestyrelsen
En forening er både afhængig af sine medlemmer og sin bestyrelse. Jeg
synes, I har en rigtig aktiv bestyrelse, der arbejder målrettet for at udvikle
vores by. Jeg vi gerne benytte lejligheden til at takke den øvrige bestyrelse
for den store indsats, de har ydet. Tak til Anni Damgaard, Kirsten Høy
Andersen, Martine Brumsbjerg, Jakob Muldkær Rasmussen, Bo Lodberg og
Jeannett Larsen. Også tak til Christina Hedegaard og Carsten Mumm, der gik
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ud af bestyrelsen i løbet af 2019. Til sidst tak til vore vores revisor Allan
Stampe og vores suppleanter Torben Nielsen, Bo Christensen, Niklas
Mogensen, Søren Hebro og Niels Kjær.
Sponsorer:
Jeg nævnte før, at vi har en række sponsorer, der har bistået både med
opstartsfasen og med konkrete projekter. Jeg vil gerne på RUFs vegne rette
en stor tak til
Ringkøbing-Skjern Kommune, Vestjysk Marketing, Jyske Bank, Ringkøbing
Landbobank, Vestjysk Bank, RAH, Primohuset, Vestjysk Landboforening,
Erhvervsvækst Ringkøbing, Advokatfirmaet Thorninger, Generator og
Naturkraft.
Udover at Ringkøbing-Skjern Kommune er en rigtig god sponsor til vores
projekter, så vil jeg også gerne her sige en stor tak til både det politiske og
det administrative system i kommunen. Vi møder stor forståelse for vores
ideer og stor samarbejdsvilje og støtte til dem. Jeg kan kun gentage, hvad jeg
sagde sidste år: Vi har en velfungerende og professionel kommune, der har
øje for udviklingen af vores by.
Samarbejdspartnere:
Ligeledes skal der rettes en tak til de gode samarbejdspartnere, som RUF
har været i forbindelse med i årets løb. Ud over vores 6 projektgrupper drejer
det sig om Naturbydelen, Ringkøbing Handelsforening, Ringkøbing
Håndbold, Ringkøbing Gymnasium, Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing
Skole, Ringkøbing-Skjern Ungdomsråd, Ringkøbing-Skjern
Uddannelsescenter, Ringkøbing-Skjern Boligforening, Ringkøbing-Fjord
Turisme, Ringkøbing-Skjern Museum, Ringkøbing Medborgerhus, VUC,
DSB, Kulinarisk Vestjylland, Erhvervsskolen Vestjylland, Fjordgården og de
øvrige fire udviklingsfora i kommunen.
Sidst men ikke mindst skal der også rettes en stor tak til alle jer, der mødt
frem i dag og de mange af jer, der er medlemmer af foreningen, hvad enten
det er som borger, som forening eller som virksomhed. Vores medlemmer er
jo hele grundlaget for foreningen. Som nævnt før, er der plads til endnu flere.
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