Ringkøbing Udviklingsforum
Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 23.3.2023.
RUF har nu eksistereret i fire år. Jeg vil her gøre en status for det forløbne år og sige lidt
om det, vi står overfor.
Det er dejligt at opleve, at corona restriktionerne nu alle er ophævet. Vi kan derfor nu igen
afholde vores generalforsamling på traditionel vis med fysisk fremmøde for dem, der har
tid og lyst til at deltage.
Vi kan også mærke, at samfundet er ved at komme i gang igen med masser af
spændende aktiviteter. Men lige som vi alle troede, at nu kørte det hele igen, som det
skulle, så bliver vi konfronteret med en katastrofe i Ukraine. Vi havde vænnet os til en
fredelig verden – i det mindste i vores europæiske nærområde. Men så kom krigen og det
påvirker igen rigtig mange menneskers hverdag. Det er svært at vide, hvordan det konkret
kan komme til at påvirke vores dagligdag i Ringkøbing, men kommunen har nedsat en
task force, der finder frem til, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune kan agere i den
situation. Det vil uden tvivl få konsekvenser for mange af os. Det kan både være på
arbejdet, i dagligdagen og ikke mindst også i det frivillige arbejde, mange af os er
involveret i.
Jeg vil herefter gå over til vores egen forening.
Medlemstal.
Et vigtigt grundlag for enhver forening er foreningens medlemmer. Vi er i dag 23
foreninger, 27 virksomheder og 48 borgere, hvilket er en fin stigning i forhold til året før.
Men der er plads til mange flere. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet os for at igangsætte
et arbejde med målrettet at få vores virksomheder i byen til at bakke op om vores arbejde
og melde sig ind i foreningen. Det er der som nævnt allerede 27, der har gjort, men vi
synes, at vi laver et flot arbejde i vores forening, der er med til at give endnu bedre vilkår
for virksomheder, foreninger og borgere i vores by. Derfor vil vi gerne starte med at lave et
fremstød overfor virksomhederne. Målet er, at vi gerne skal have 40 virksomheder som
medlemmer i år. Herudover ser vi naturligvis også gerne, at flere foreninger og borgere
melder sig ind. Det vil jeg opfordre jer til at hjælpe med ved at gøre en aktiv indsats for, at
vi får flere medlemmer.
Foreningens aktiviteter
I mødet forud for selve generalforsamlingen blev de vigtigste projekter, foreningen er
involveret i gennemgået. Jeg vil derfor ikke gentage dette, men henvise til denne
gennemgang. I er naturligvis også velkommen til at stille spørgsmål til de enkelte projekter,
hvis der er behov for yderligere drøftelse af nogle af aktiviteterne.
Helhedsplanen
Helhedsplan 2050 for Ringkøbing by er jo vores grunddokument i Udviklingsforum. Som
tidligere nævnt er det ikke muligt pt at få kommunen til at hjælpe med at lave en total
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revidering af helhedsplanen, selvom det nu er 5 år siden, den blev lavet. Det skyldes, at
der arbejdes med helhedsplaner i andre byer, som slet ikke har en helhedsplan.
Vi har til gengælde haft flere møder med kommunen om udvalgte områder i
Helhedsplanen.
Vi har drøftet byggemodningen. Det er vigtigt, at der hele tiden er et tilstrækkeligt
boligudbud til dem, der ønsker at flytte til byen. Der er netop færdiggjort 16 byggegrunde i
Rindum og kommunen arbejder mere langsigtet med nye byggemodninger på arealet nord
for Ringvejen og øst for Holstebrovej. Vi pegede på muligheden for at planlægge en
byggemodning på arealet vest for Vonåen. Her vil der være mulighed for at lave en
kanalby. Dette projekt ligger desværre noget længere ude.
Så kan vi i stedet glæde os over nyheden om, at boligforeningen har fået godkendelse af
at igangsætte nybygning af 33 almene boliger i Naturbydelen. Det er vi meget tilfredse
med.
Vi drøftede også problemstillingen omkring p-pladser i Ringkøbing by. Kommunen er i
gang med en langsigtet plan, som bl.a. vil omfatte en digital henvisning til ledige p-pladser.
Det er rigtig godt. Men der er også brug for handling her og nu. Vi foreslog, at vi sammen
med Dagbladet får afdækket, hvor der måtte være relevante arealer til flere p-pladser i
byen. Der vil komme en omtale af dette initiativ snarest i Dagbladet, hvor vi opfordrer
borgerne vil at melde ind, hvor de mener, der kan være muligheder her og nu for flere ppladser.
Så har vi drøftet behovet for flere fodgængerfelter. Der er især 3 steder, hvor der er et stort
behov. Det er på Enghavevej ved Generator, hvor både Kirken, Generator og Naturkraft
har behov for en bedre løsning for fodgængere. Så er der brug for en overgang ved
Søndervigvej ved Fjordgården. Denne overgang skal være et led i en stiforbindelse fra
havnen og videre mod nord langs Vonåen op til Vonå Engbro. Endelig er krydset ved
Østerport noget uoverskueligt for fodgængere.
Så har vi drøftet behovet for en helhedsplan for Fjordstien. Surfklubbens behov for
udbygning har aktualiseret dette. Samtidig vil udbygningen af Naturbydelen også gøre det
naturligt at få gjort Fjordstien endnu mere attraktiv. Der er aftalt møde om dette i næste
uge.
Endelig pegede vi på en ny mulighed for tilskud fra staten til udvikling af bymidter i mindre
byer i provinsen. Kommunen er meget positiv overfor det og er i gang med at vurdere,
hvordan det skal gribes an i vores kommune. Som de sagde: ”Vi skal søge til den by, hvor
der er størst sandsynlighed for at opnå tilskud”. Vi håber naturligvis det bliver Ringkøbing.
Projektgrupperne
Vi har i dag 7 projektgrupper, hvoraf fire er aktive og tre er hvilende. Den senest tilkomne
projektgruppe er velkomstambassadørgruppen. Der er 10 velkomstambassadører, der
gennem det seneste år har taget imod 296 tilflyttere til Ringkøbing By – vel at mærke
tilflyttere, der kommer fra andre kommuner. Interne flytninger i kommunen registreres ikke.
Handelsforeningen har givet os mulighed for at give alle tilflyttede husstande en egoistbog.
Det er en rigtig flot gave, som vi jo er mange i byen, der sætter pris på. Ud over vores
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velkomst afholder kommunen også et velkomstarrangement for alle tilflyttere to gange om
året.
Hvis der er ideer til nye projekter eller andet, der kan bidrage til at udvikle vores by, så er
det muligt at oprette projektgrupper til det, og dermed få støtte og vejledning fra
Udviklingsforum til arbejdet.
Jeg vil gerne rette en stor tak til alle, der har ydet en fin indsats i projektgrupperne.
Ungeindsatsen i byen
Vi er rigtig glade for vores stationsprojekt, hvor det skal etableres et ungdomshus. Vi vil
også meget gerne indgå i eller understøtte andre aktiviteter i vores by, der kan være med
til at give vores unge mennesker nogle endnu bedre oplevelser i Ringkøbing og måske
noget godt at mindes, hvis man senere rejser fra byen for måske at uddanne sig videre.
Så vil vi jo rigtig gerne have, at disse unge mennesker har lyst til at vende tilbage til
Ringkøbing, når de kommer til et sted i deres liv, hvor det kan være relevant.
Kommunikation og information
Vi har besluttet i bestyrelsen, at vi gerne vil øge indsatsen omkring information og
kommunikation omkring det, vi arbejder med og det andre synes, vi bør arbejde med.
Derfor vil jeg gerne sige tak til Kirsten Leth, som har gjort et stort arbejde for dels at
forbedre vores hjemmeside og dels få mere aktivitet på vores facebook gruppe.
D. 27.8. sidste år deltog vi i Open by Night med en stand på Torvet, hvor vi fortalte om
Udviklingsforum. Det gav nogle rigtig gode snakke med mange mennesker og også nogle
nye medlemmer. Den slags aktiviteter vil vi meget gerne have flere af. Vi kommer også
rigtig gerne i foreninger og hos virksomheder for at fortælle om Udviklingsforum og høre,
hvordan man her synes, vi sammen kan udvikle vores by.
Et mere synligt initiativ er vores Beach Flag og vores veste, som gerne skal være med til
at gøre os mere synlige i byen.
Men det er selvfølgelig ikke kun sådanne ting, der skal gøre os mere synlige. Vi vil også
gerne gennemføre nogle events, som kan være med til at skabe mere sammenhæng og
mere aktivitet i vores by. Vi har snakket om at gennemføre et arrangement med en
grundlovstale. Så vil vi gerne gøre generalforsamlingen mere attraktiv, så mange flere har
lyst til at deltage. Alt dette koster naturligvis penge. Det er bl.a. baggrunden for, at vi, når vi
kommer til budgettet, foreslår, at vi forøger kontingentet for virksomhederne til 950 kr. pr.
år. Det skulle gerne sætte os i stand til at blive mere aktive.
Vedtægter
Så har vi sat et punkt på dagsorden med forslag til nye vedtægter. Hvad skal det nu til for.
Er det ikke godt nok, som det er? Det vil nogle sikkert synes, det er. Når vi foreslår
vedtægtsændringerne, så har det primært to formål. For det første er det et klart forsøg på
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at forenkle nogle relativt komplicerede valgregler i de nuværende vedtægter. De blev
dengang lavet for at sikre, at mange forskellige parter kunne være repræsenteret i
foreningen. Det har vist sig ikke at være et problem. Vi har derfor heller ikke brugt de
komplicerede regler. Så synes vi, at vi lige så godt kan forenkle vedtægterne i
overensstemmelse med det, der rent faktisk finder sted.
For det andet har vi givet mulighed for, at der kan vælges flere personer ind i bestyrelsen.
Det skyldes, at vi meget gerne vil have den mulighed, hvis det behov skulle vise sig
relevant, fordi der kommer en ny person – måske en tilflytter eller et ungt menneske – som
gerne vil bidrage og hjælpe med at udvikle vores by.
Endelig er der nogle mere redaktionelle ændringsforslag.
Vi vender tilbage til vedtægtsforslaget senere på dagsorden.
Naturkraft
Vi har helt fra starten haft et rigtig godt samarbejde med Naturkraft. Det har givet sig
udslag i en lang række fælles aktiviteter og projekter, som begge parter synes, vi har
glæde af.
Nu er situationen desværre blevet meget anderledes for Naturkraft. De meget vanskelige
vilkår i hele opstartsperioden har givet Naturkrafts bestyrelse grundlag for at træffe nogle
vanskelige beslutninger omkring Naturkrafts fremtid. Jeg vil gerne her rette en stor tak til
Peter Sand og hans medarbejdere for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde. Uden
Peters utrættelige iver og vedholdenhed var Naturkraft aldrig blevet til noget. Mange
husker sikkert de mange år, hvor man sagde, at Peter var rejsende i varm luft. Det viste
sig heldigvis at være meget mere end kun varm luft.
Det var meningen – og aftalt, at generalforsamlingen skulle have været afholdt hos
Naturkraft hvor Peter skulle have givet os inspiration til vores arbejde. Det blev i sagens
natur aflyst.
Situationen er en anden nu. Ringkøbing-Skjern Museum har overtaget den daglige drift af
Naturkraft. Jeg har haft møder med den nye direktør, og der er heldigvis opbakning til at
fortsætte det gode samarbejde. Der er dog andre vilkår nu, idet Naturkrafts muligheder har
ændret sig. Det får konsekvenser for nogle af vores samarbejdsprojekter. Fx har det
betydet en ændring for Det Blå Trailcenter, som vi pt ikke helt konkret kan sige, hvor
lander.
Den nye direktør har tilkendegivet, at samarbejdet omkring Det Blå Trail, fortsætter. Det
har jo bl.a. har til formål at få flere mennesker ud i naturen og få en god formidling om de
rigtig mange spændende ting, man oplever der. Det er Naturkraft fortsat meget
interesseret i.
Frivillige i Naturkraft, som blev en selvstændig forening sidste år, fortsætter sit arbejde
som stadig er lige værdifuldt for Naturkraft.
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Tilskud fra RUF
Vi har nogle midler i RUF, som dels stammer fra en pulje, kommunen har stillet til rådighed
for hver af 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 2021 brugt midler til Det Blå Trail
og Naturstien og vi har givet tilsagn om tilskud til det nye gavlmaleri i byen.
Gavlmaleriet et er samarbejde mellem regionen og kommunen, der resulterer i
gavlmalerier i rigtig mange byer i Region Midtjylland. I vores kommunen skal der være et i
Skjern, i Fjelstervang og i Ringkøbing. Alle steder er der lokale kræfter involveret. I
Ringkøbing har vi valgt at gå ind og støtte op om det. Gavlmaleriet skal laves på den store
gavl på huset på Herningvej 22 ved Statoil stationen. Alle gavlmalerierne tager
udgangspunkt i de 17 verdensmål. I Ringkøbing er der valgt en fransk kunstner. Vi
forventer, at gavlmaleriet bliver en realitet til efteråret.
Høringer
Som tidligere nævnt, så har Ringkøbing Udviklingsforum en mulighed for at blive hørt
omkring udviklingsaktiviteter i kommunen. ”Høringsretten” er sådan indrettet, at vi ikke er
forpligtet til at have en mening om alt ligesom kommunen heller ikke er forpligtet til at høre
os om alt.
Vi har netop haft den nye lokalplan for et aflastningscenter ved Holstebrovej til høring. Her
besluttede vi os for at komme med et høringssvar. Det skyldes, at vi synes, det er
afgørende vigtigt, at nye boligområder i byen også forsynes med gode muligheder for at
blive betjent med dagligvarer. Og som ovenfor nævnt, så er der netop et nyt større
boligområder på vej nord for det sted, hvor der ønskes etableret et aflastningsområde. Vi
har i den slags sager haft en rigtig god dialog med Handelsforeningen. Vi lægger meget
vægt på, at vi også kan være med til at understøtte foreningens gode arbejde for at udvikle
handelslivet i byen. Det er ingen hemmelighed, at Handelsforeningen oprindelig ikke
syntes, at der skulle ske udbygning af butiksmuligheder udenfor bymidten ud over det, der
allerede var muligt. Vi tilkendegav i vores høringssvar, at vi syntes, det var en god ide med
et nyt lokalcenter ved Holstebrovej. Et lokalcenter har netop til formål at give mulighed for
etablering af mindre butikker med dagligvarer til et lokalområde. Da så Handelsforeningen
kom med et høringssvar, hvor de gik ind for et nyt aflastningscenter på dette sted, valgte vi
at bakke op om det.
Det er jo ingen hemmelighed, at det er et ny ABC-supermarked, der er på tale her. Det er
vigtigt for mig at understrege, at vi ikke på nogen måde har forholdt os til, hvilken butik, der
bør være hvor. Det må dem, der investerer i butikkerne selv finde ud af. Vi har blot med
vores høringssvar understøttet, at der bliver mulighed for at etablere et nyt
aflastningscenter ved Holstebrovej. Så må vi se, hvad politikerne beslutter sig for. Det er jo
dem, der har den endelige afgørelse om, hvordan vores by skal udvikle sig.
Byfora-samarbejdet mellem de fem centerbyer
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Vi har et rigtig godt samarbejde med de øvrige fire udviklingsfora i de andre centerbyer i
kommunen. I dette samarbejde deltager Landdistriktsrådet også. Vi dækker derfor hele
kommunen. Vi holder hinanden orienteret om, hvad der foregår i de øvrige byer samt
koordinerer der, hvor det er hensigtsmæssigt.
Det er Ringkøbing Udviklingsforum, der pt varetager formandskabet i Byfora.
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 vil gerne benytte
lejligheden til at takke den øvrige bestyrelse for den store indsats, de har ydet. Tak til Anni
Damgaard, Jacob Muldkær Rasmussen, Bo Lodbjerg, Jeannett Larsen, Lena Ploug og
Johan Gade.
Da tre af de nuværende medlemmer desværre af forskellige årsager har besluttet sig for at
stoppe i bestyrelsen, vil jeg rette en særlig tak til dem for deres indsats. Det drejer sig om
Jacob, Bo og Johan. Tak for jeres indsats.
Til sidst tak til vore vores revisor Allan Stampe og vores suppleanter Karsten Rasmussen,
Torben Nielsen, Bo Christensen, Amalie Damgaard, Søren Hebro, Kirsten Leth og Niels
Kjær.
Sponsorer og samarbejdspartnere:
Rigtig mange virksomheder, organisationer og enkeltpersoner støtter os på forskellig vis.
Jeg vil gerne på RUFs vegne rette en stor tak til:
Ringkøbing-Skjern Kommune, Vestjysk Marketing, Jyske Bank, Ringkøbing Landbobank,
Vestjysk Bank, RAH, Erhvervsvækst Ringkøbing, Advokatfirmaet Thorninger,
landinspektør Arne Vedsted, ingeniør Kristian Birk, Hansen og Larsen, Naturkraft,
Naturbydelen, Dansk Vandrelaug, Naturfredningsforeningen, Ringkøbing Kirke,
Bevaringsforeningen, Rindum Enge Pumpelaug, Motorbådsklubben Sommerlyst,
Ringkøbing Handelsforening, Ringkøbing Gymnasium, Det Kristne Gymnasium,
Ringkøbing Skole, Ungdomsskolen, Ringkøbing-Skjern Ungdomsråd, Ringkøbing-Fjord
Turisme, Dagbladet, Ringkøbing-Skjern Museum, Ringkøbing Medborgerhus, DSB,
Erhvervsskolen Vestjylland og de øvrige fire udviklingsfora og Landdistriktsrådet i
kommunen.
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 fra
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 og påskønner den frivillige
indsats.
Sidst men ikke mindst skal der også rettes en stor tak til alle jer, der deltager i denne
generalforsamling 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.
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