
Generalforsamling for 

Ringkøbing Udviklingsforum  
 
Mandag d. 18. marts 2019, kl. 19.00. i Generator, Ringkøbing.  
 

Referat  
 

Formanden for bestyrelsen H.C. Vestergaard bød velkommen til 
de fremmødte foreninger, virksomheder og borgere. HCV takkede 
Vestjysk Bank for sponsering af traktementet.  
 

1. Valg af dirigent 
Advokat Jens Erik Pedersen, Advokatfirmaet Thorninger 
blev valgt. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt 
indkaldt og beslutningsdygtig.  
 

2. Formandens beretning 
Formanden gennemgik årets forløb i foreningen. 
Formandens beretning er tilgængelig på foreningens 
hjemmeside. 
   

3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget, 
indeholdende forslag til kontingent for 2019 
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab. 
Regnskabet blev godkendt. 
Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 
2019 indeholdende forslag til kontingent på 100 kr. for 
husstande og 250 kr. for foreninger og virksomheder. 
Budget og kontingent blev vedtaget.   
 

4. Indkomne forslag 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag. 
 

5. Valg af formand 
Dirigenten foreslog på vegne af bestyrelsen Hans Chr. 
Vestergaard som formand. Hans Chr. Vestergaard blev 
valgt. 
 

6. Valg til repræsentantskabet i hht. § 9 
I henhold til vedtægternes § 9 vælger generalforsamlingen 
repræsentantskabet, der så udpeger bestyrelsen. Da der 
foreligger forslag fra bestyrelsen til valg til ny bestyrelse 



forespurgte dirigenten, om der ønskedes valg til 
repræsentantskabet.  
Da det ikke var tilfældet konstaterede dirigenten, at følgende 
medlemmer af bestyrelsen ikke var på valg, da de var valgt 
for en toårig periode: 

• Vedr. foreningerne: 
o  Martine Brumsbjerg – Ringkøbing Ungdomsråd 
o  Carsten Stubkjær Mumm - Skolebestyrelsen 

Alkærskolen 

• Vedr. virksomhederne: 
o  Købstadschef Jacob Muldkjær Rasmussen – 

Handelsforeningen 
 
Bestyrelsen foreslog som nyt medlem fra foreningerne 
Kirsten Høy Andersen fra Rotary. Kirsten præsenterede sig 
selv. Dirigenten forespurgte, om der var andre forslag. Da 
det ikke var tilfældet konstaterede dirigenten, at Kirsten Høy 
Andersen var valgt. 
 
Bestyrelsen foreslog som nyt medlem fra virksomhederne 
Bo Lodberg fra Erhvervsvækst Ringkøbing. Bo 
præsenterede sig selv. Dirigenten forespurgte, om der var 
andre forslag. Da det ikke var tilfældet konstaterede 
dirigenten, at Bo Lodberg var valgt. 
 
Vedr. borgerne var Christina Hedegård på valg. Christina var 
villig til genvalg. Dirigenten forespurgte, om der var andre 
forslag. Da det ikke var tilfældet konstaterede dirigenten, at 
Christina Hedegård var valgt. 
 
Dirigenten gik derefter over til valg af suppleanter. Dirigenten 
konstaterede, at følgende suppleanter til bestyrelsen ikke 
var på valg, da de var valgt for en toårig periode: 

• Vedr. foreningerne: 
o Niklas Stentoft – Ringkøbing Ungdomsråd 

• Vedr. virksomhederne: 
o Søren Hebro – Sportigan 

Bestyrelsen foreslog som nye suppleanter fra foreningerne 
Jeannett V. Larsen fra Ringkøbing Håndbold og Torben 
Nielsen fra Rindum SU. Dirigenten forespurgte, om der var 
andre forslag. Da det ikke var tilfældet konstaterede 
dirigenten at Jeannett V. Larsen og Torben Nielsen var 
valgt. 
 
Vedr. borgerne var Anni Damgaard på valg. Anni var villig til 
genvalg. Dirigenten forespurgte, om der var andre forslag. 



Da det ikke var tilfældet konstaterede dirigenten, at Anni 
Damgaard var valgt. 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Allan Stampe, Vestjysk 
Bank som revisor og nyvalg af Niels Kjær Hansen, 
Ringkøbing Landbobank som revisorsuppleant. Dirigenten 
forespurgte, om der var andre forslag. Da det ikke var 
tilfældet konstaterede dirigenten, at Allan Stampe var valgt 
som revisor og Niels Kjær Hansen som revisorsuppleant.  
 

8. Eventuelt 
Formanden gennemgik et forslag fra bestyrelsen til nye 
aktiviteter i Ringkøbing Udviklingsforum. Forslag til nye 
aktiviteter ligger på foreningens hjemmeside. Der var 
opbakning fra foreningens medlemmer til de fremlagte 
forslag. 
Dirigenten forespurgte, om der var andre indlæg under 
eventuelt.  
Der blev forespurgt til foreningens eventuelle deltagelse i 
arbejdet omkring Nationalparken. Formanden tilkendegav, at 
ved valg til Nationalparkudvalget havde de fem 
Udviklingsfora i Ringkøbing-Skjern Kommune peget på 
formanden for Skjern Udviklingsforum Lars Foged som 
medlem og dermed som repræsentant fra de fem 
udviklingsfora i udvalget. Lars Foged var til stede og 
tilkendegav, at man ville invitere borgere fra Ringkøbing til 
de offentlige arrangementer, der blev afholdt.  
Endvidere blev der udtrykt tilfredshed med de aktiviteter, 
bestyrelsen havde sat i gang. 
Da der ikke var flere kommentarer konstaterede dirigenten, 
at generalforsamlingen var afsluttet. 
Formanden takkede dirigenten for god og effektiv ledelse af 
generalforsamlingen.  
 

 
Dirigent 
 
 
 

 
Jens Erik Pedersen 


