
Ringkøbing Udviklingsforum 

Nye aktiviteter i 2019 
 
Arbejdet med de store projekter omkring stationsbygningen, stationsbroen, 
naturområdet ved Vonåen og samarbejdet omkring Naturkraft og den nye 
ferieby Ranonia fortsætter naturligvis i 2019. Herudover vil vi gerne 
igangsætte nogle nye initiativer. Det drejer sig om: 
 
Grønne områder og stier i Ringkøbing 
I Helhedsplanen indgår en række grønne korridorer. Der er en omkring 
Vonåen. En i den nordvestlige bydel og en, der strækker sig fra Naturkraft 
hen over banearealet videre via Alkær Lukke ud til Ringkøbing K.  
Herudover er der i dag allerede mange stier og grønne områder i byen. Det vi 
nok mangler, er en sammenhæng mellem dem og ikke mindst en skiltning og 
kort over, hvor de er, så det er nemt for både lokale og gæster at finde dem.   
Vi vil gerne indkalde til et borgermøde sammen med Ringkøbing-Skjern 
Kommune med det formål at få sat et arbejde i gang, der har fokus på stier, 
stisystemer og grønne områder i Ringkøbing. 
 
Udviklingsmesse for de frivillige i kommune 
I samarbejde med de øvrige fire udviklingsfora i de andre centerbyer og 
Frivillig Vest vil vi gerne etablere en udviklingsmesse for alle ildsjælene i 
kommunen. Her skal man gerne få inspiration og opbakning til sine ideer og 
også få mulighed for at finde nye samarbejdspartnere. Vi vil naturligvis også 
gerne inddrage de mindre bysamfund og landområderne, så det dækker hele 
kommunen.  
 
Samarbejde mellem foreninger 
RUF har sit grundlag i byens foreninger, virksomheder og borgere. Vi har 
overvejet, om foreningerne inden for de forskellige områder, kunne have 
glæde af at finde hinanden i forskellige samarbejder. Vi ved, at en række 
foreninger, der før hver især uddelte julehjælp til værdigt trængende i byen i 
dag er gået sammen om dette arbejde. Det gør det mere overskueligt at finde 
frem til dem, der er værdigt trængende og samtidigt giver det mulighed for at 
pulje foreningernes kræfter i dette arbejde. Kunne der tilsvarende være 
grundlag for andre samarbejder mellem foreninger? Det kunne være indenfor 
idræt, kultur, socialt arbejde, støtteaktiviteter og meget mere. Hvis I vurdere, 
at der er behov for et initiativ her, vil vi i RUF meget gerne tage dette initiativ 
og være facilitatorer på det. 
     
De nye projekter i byen 
Som nævnt i formandens beretning, så sker der rigtig meget i Ringkøbing for 
tiden. Kunne det være en ide at lave en fælles præsentation af de mange 
forskellige projekter, så vi alle bedre kan danne os et indtryk af alt det, der 



foregår. Det kunne dreje sig om Naturkraft, Ringkøbing K, Ranonia, 
Søndervig Feriepark, de nye stisystemer, Ringkøbing Stationsbygning, den 
nye stationsbro, naturstierne ved Vonåen og så er der sikkert også andre 
yderst relevante projekter, vi ikke har fået med i denne oplistning.   
Det kan være en præsentation ved et offentlig borgermøde, en udstilling, en 
messe, en workshop eller en anden form. Gode ideer til dette modtages 
gerne.  
  
 
Vi vil gerne høre jeres synspunkter på disse ideer samt muligvis andre ideer, 
vi ikke har tænkt på.  
   
 


