
 

Ringkøbing Udviklingsforum 
 
Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 9.3.2023. 
 
RUF har nu eksistereret i fem år. Så det er jo lidt af et jubilæum. Jeg vil her gøre en status 
for det forløbne år og sige lidt om det, vi står overfor. 
 
Som på alle andre generalforsamlingen vil vi også her glæde os over, at vi er ude af 
Corona perioden og inde i mere normale tilstande. Det bærer vores aktiviteter, som jeg 
omtaler senere også præg af. Det er meget positivt. Meget mindre positivt er den frygtelige 
krig, der nu har hærget Ukraine. Det har dog bragt mange os meget tættere på det land, 
som nok kun få af os havde tæt inde på livet. Der er mange ukrainere i Ringkøbing, der 
bidrager positivt til vores by og omegn. Der er kommet mange nye venskaber ud af det. 
Men tilbage står naturligvis de rædsler, der udspiller sig i Ukraine og som vores nye 
ukrainske venner må leve i usikkerhed med. Vi håber, at denne horrible krig snart må få en 
ende. Indtil da skal vi gøre, hvad vi kan for at bistå og hjælpe der, hvor vi kan. 
 
Jeg vil herefter gå over til vores egen forening. 
 
Medlemstal. 
Et vigtigt grundlag for enhver forening er foreningens medlemmer. Vi er i dag 22 
foreninger, 26 virksomheder og 72 borgere, hvilket er en fin stigning i forhold til året før fra 
98 medlemmer til i dag 120 medlemmer. Men der er plads til mange flere. Det er dejligt, at 
vores initiativ med Idéprisen har haft en positiv effekt både på kendskabet til vores 
forening og på medlemstallet. 
Vi vil opfordre jer alle til at hjælpe med ved at gøre en aktiv indsats for, at vi får endnu flere 
medlemmer.  
 
Foreningens aktiviteter 
Der er sket meget i 2022. Her vil jeg nævne nogle af de mange aktiviteter, vi har været 
involveret i: 

• Gavlmaleriet 
Jellyfish – eller goplen, som Gavlmaleriet på gavlvæggen på Herningvej 22 hedder, er vi 
meget tilfredse med og glade for, at vi kunne bidrage til.   

• Vægterruten 
På vægterruten, som er en ny vandrerute i midtbyen – der hvor vægterne går – kan man i 
den fine nye brochure læse om bygninger og kunstværker på ruten. Tak for et godt 
samarbejde med Bevaringsforeningen og Kommunen om det. Vi kunne godt forstille os, at 
denne form på en brochure kunne danne grundlag for kommende brochure over andre 
ruter. Den er meget handy og let at gå til.    

• Nyt outdoor projekt ved ROFI og Ringkøbing Skole 
Vi har haft gode drøftelser med ROFI og Ringkøbing Skole om et out-door projekt her nord 
for ROFI. Der er allerede etableret en sti i det flotte område, men projektet er meget 
ambitiøst. Vi glæder os til samarbejdet om det. 

• Ringkøbing Station 



 

Ungdomshuset på stationen er etableret – ja, det er der nok ikke så mange, der ved, men 
Ungdomsrådet bruger allerede nogle af lokalerne til møder m.v. Det har de gjort i flere år. 
MEN vi mangler at komme i gang med ombygningen. Lige nu venter vi på en godkendelse 
fra Slots- og Kulturstyrelsen. Den har vi et begrundet håb om, at vi snart får. Men den og 
enkelte andre udeståender vil vi kunne komme i gang med selve ombygningen, så vi 
håber, at det bliver her i 23, at det kommer til at ske. 

• Det Blå Trail 
Det Blå Trail består af mange delprojekter. Nogle er færdige, andre er under planlægning 
og atter andre er endnu kun ideer. 

o Stien fra Vesterhede til Vonå Engbro blev indviet i 2021 
o En ny trampesti fra Følling bæk til pumpestationen ved Hegager å er 

etableret i 22 
o En udsigtsplatform på pumpestationen ved Rørdrumvej afventer en 

klagesag, som Handicaporganisationen her i Ringkøbing har anlagt. Vi 
venter spændt på resultatet heraf.  

o Vi er i fuld gang med planlægning af en ny trampesti fra Naturkrafts dige 
under Ringvejsbroen frem til Rørdrumvej. 

o Og så vil vi også gerne lave noget ved Gl. Sommerlyst, platforme på Vonåen 
og stiforbindelser både mod nord og vest, så der er stadigvæk meget at 
arbejde videre med  

• Design af skilte, pæle m.v. på stierne i og omkring Ringkøbing (kommunen, 
Naturkraft, Vestjysk Marketing og RUF).  

Vi har i samarbejde med Naturkraft, Vestjysk Markering og kommunen arbejdet med 
design af skilte, informationstavler, pæle, foldere m.v. Det skal gerne skabe genkendelse, 
når man ser det rundt omkring og ose af Ringkøbing. 

• Grejbanken 
Den er nu færdig og klar til brug. Alle foreninger i hele kommunen kan lægge deres ”grej” 
(det kan være stole og borde, presenninger, scener og alt, hvad andre også kunne have 
glæde af) – det kan man lægge ind i den elektroniske grejbank, hvor andre foreninger så 
kan se, om man kan få hjælp her til noget, man mangler. Den er lavet af og administreres 
af FrivilligVest. Vi har bidraget.  

• 150 nye p-pladser i Ringkøbing 
Sidste år tog vi sammen med Handelsforeningen og i et godt samarbejde med kommunen 
initiativ til at skaffe flere p-pladser i byen. Mange borgere bød ind med ideer. Det kom der i 
alt 150 nye p-pladser ud af. 

• Fodgængerfelter 
Vi har peget på behovet for 2 fodgængerfelter (et ved Generator og et på Søndervig 
Landevej ved diget ved Fjordgården). Kommunen arbejder med, hvordan det kan 
etableres.   

• Ringkøbing Havn (Byferie, Strandpark og Havnens Hus. Herudover fortælle 
historien om Ringkøbing som værftsby. 

Der er igangsat et arbejde med at finde ud af, hvordan vi får skabt mere liv på havnen. Det 
er der faktisk en del ideer til i Helhedsplanen. Vi indgår i et samarbejde med kommunen og 
en række interessenter omkring havnen i dette arbejde. 

• Grønne nabofællesskaber 
Vi fik en henvendelse fra Nørre Snede, hvor man har skabt ideen om grønne 
nabofællesskaber. Den har åbenbart vundet indpas i rigtig mange kommunen i Danmark. 



 

Jeg er informeret om, at der er nogen her i Ringkøbing, der også arbejder med det. Det 
kunne være spændende at se, om det også kan vinde indpas i Naturens Rige.  

• Helhedsplan for Fjordstien 
Vi har længe ønsket en helhedsplan for Fjordstien. Det arbejde blev sat i gang her i januar. 
Jeg vil ikke sige mere om det nu, da det kommer op som et særskilt emne lige efter 
generalforsamlingen. 

• Idéprisen 2023 
Og så til sidst Idéprisen. Også den vil jeg vente med, indtil vi senere i aften kommer til kåre 
den ide, der skal have de 10.000 kr. Vi er utrolig glade for den opbakning og 
opmærksomhed Idéprisen har skabt.  
 
Helhedsplanen 
Helhedsplan 2050 for Ringkøbing by er jo vores grunddokument i Udviklingsforum. 
Ved sidste generalforsamling informerede vi om, at der desværre er en lang venteliste på 
for at få helhedsplaner revideret. Først er der nogle byer, der skal have udarbejdet en 
Helhedsplan. 
 
Til gengæld er der nogle vigtige overordnede emner, der trænger sig på i Ringkøbing. Det 
drejer sig om arealanvendelsen i byen og den overordnede infrastruktur. 
 
I forhold til arealanvendelse, så har vi meget begrænset jord til erhvervsanvendelse. Vedr. 
boliger, så er der ganske vist store udvidelsesmuligheder i Naturbydelen – og det er vi 
rigtig glade for og vil bestemt gerne understøtte – men det er også vigtigt, at der er andre 
muligheder for bosætning i byen – og det kniber. Der er ikke mange ledige byggegrunde.  
 
Så derfor er det bydende nødvendigt, at vi få taget fat på en drøftelse af, hvordan 
Ringkøbing By skal udvikle sig arealmæssige. Og det er kommunen heldigvis enige i. Vi 
påregner at få en dialog om det snart. 
 
Infrastrukturen presser sig også på. Den hænger naturligvis sammen med 
arealanvendelsen, da den fremtidige arealanvendelse selvfølgelig skal understøttes af en 
god infrastruktur. Der er dog også andre spørgsmål omkring infrastrukturen, der presser 
sig på.  
 
Den nye 2+1 vej giver nogle muligheder og nogle udfordringer. Dem skal vi have løst. Hvis 
Raunnia – eller en anden byferie, som jo indgår i Helhedsplanen – bliver en realitet, så er 
der helt givet et infrastrukturproblem, der skal løses her. Endelig kan man stille 
spørgsmålet, om infrastrukturen i bymidten er optimal. Af og til er stor trængsel af biler og 
gående på Algade/Torvet/Torvegade. Det er delvist løst ved at bilerne er udelukket på 
visse tidspunkter. Er det den endelige løsning af dette problem?    
 
Bymidtepulje 
Kommunen har søgt og fået bevilget 900.000 kr. fra statslige midler til bymidte projekter i 
kommunen. Samtidig har Realdania også startet en Bymidtepulje, som kan søges. Her er 
der mulighed for op til 15 mill kr. 
 
Det kunne være spændende, hvis vi her i Ringkøbing kunne komme i betragtning til nogle 
af disse midler. Jeg tænker her på, at arbejdet med at skabe en endnu mere spændende 



 

og levende bymidte, der med udgangspunkt i Torvet både orienterer sig ad Vestre 
Strandgade ned til havnen og ad Vestergade op til Skolegrunden kunne indebære nogle 
rigtig spændende projekter. Måske nogle kunne have lyst til at bidrage her. 
 
Projektgrupperne 
De projektgrupper, der enten blev etableret i forbindelse med Helhedsplanen eller er 
kommet til senere lever heldigvis et godt liv med deres respektive aktiviteter. Nogle af dem 
er hvilende og afventer en mulighed for at komme i gang. 
 
Dejligt, at forskellige grupper tager opgaver på sig og selv finder løsninger på det, de 
brænder for. Vi bistår gerne i Udviklingsforum, når der er behov for det. 
 
Jeg vil gerne rette en stor tak til alle i , der yder en fin indsats her. 
 
Byfora-samarbejdet mellem de fem centerbyer 
 
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. Det er Ringkøbing Udviklingsforum, der pt varetager formandskabet i Byfora. 
 
D. 5.10. afholdt Byfora en temadag, hvor vi foruden vores egne bestyrelser også havde 
inviteret byrådet, Handelsrådet, Landdistriktrådet og repræsentanter fra kommunens 
administration. Vi var 60 personer samlet om drøftelse af centerbyernes fremtid. Der kom 
mange spændende emner på bordet. Et synligt resultat er, at man nu kan læse om Byfora 
og de fem udviklingsfora på kommunen hjemmeside. Det er en god måde at sikre, at alle 
borgere har mulighed for at følge med i, hvad vi laver. Det vigtigste resultat af temadagen 
var nok, at det blev starten på en god, gensidig orientering og diskussion om mange 
relevante emner. Vi har besluttet, at temadagen vil blive gentaget om to år. 
 
Naturkraft 
 
Naturkraft er ved at finde sine ben i det nye set-up. Vi er glade for, at den ser ud til at 
kunne fungere ud fra det oprindelige grundlag som en oplevelsespark for naturens kræfter.  
 
Vi samarbejder med Naturkraft om Det Blå Trail. Det er aftalt, at Det Blå Trailcenter ikke 
gennemføres nu, men vi arbejder i stedet på at etablere en kano ophalerplads ved 
Skelbækken, så man kan sejle fra havnen ud til Naturkraft. I Tilknytning til ophalerpladsen 
kan der etableres nogle grej opbevaringsmuligheder, læfaciliteter og borde/bænke.  
 
Som ovenfor nævnt samarbejder vi også om design. 
 
Frivillige i Naturkraft, som blev en selvstændig forening i 2021, fortsætter sit arbejde som 
stadig er lige værdifuldt for Naturkraft.  
 
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 2022 brugt midler til 
Lysfestivalen, Vægterruten, Udsigtsplatformen, Trampesti ved Hegager å, Det Blå Trail og 
Temadagen. Det indgår alt sammen i vores regnskab.  
 
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. 
 
I det forløbne år er vi blevet hørt om/været involveret i følgende: 

• Ambassadørgruppen for planstrategien 

• Højhuse i Ringkøbing 

• Turismepolitik, Handelspolitik, Kunstpolitik, Kulturpolitik, politikker på Teknik- og 
Miljøområdet 

• Vejen Hvide-Sande – Ringkøbing. Forskønnelse, større skilte, flere svingbaner 
• Nærhospital 

 
Samarbejdet med kommunen 
I Ringkøbing Udviklingsforum har vi et forbilledligt samarbejde med kommunen. Det giver 
sig udtryk på en lang række områder, hvoraf nogle allerede er omtalt i denne beretning. 
 
En ny samarbejdsflade er kommet til her. 
Det drejer sig om, at vi har haft et møde med de byrådsmedlemmer, der er valgt i 
Ringkøbing By eller omegn. Det drejer sig om Lennart Qvist, Jens Erik Damgaard, Erik 
Viborg, Pia Vestergaard, Marie Kamp From, Dan K. Jørgensen, Niels Kristian Larsen, Irvin 
Kristensen og Rita Byskov. Det vil sige, at 9 af byrådets medlemmer – hvilket næsten er 
1/3 af hele byrådet – er valgt her i Ringkøbing – og så har vi repræsentation fra næsten 
alle partier i byrådet. 
Vi har haft et godt møde med dem, hvor vi bl.a. drøftede Helhedsplanen, som jeg har 
omtalt ovenfor. Endvidere har vi aftalt at mødes 2 gange om året med mindre der er 
særlige sager, der giver behov for yderligere møder.  
 
Fremtiden 
Vi tror og håber på, at udsigtsplatformen på pumpestationen ved Rørdumvej kommer på 
plads her i 23. 
Og vi tror og håber også på, at vi kommer i gang med ombygningen af stationen. 
Sundhedscenter Vest og FrivilligVest har planlagt en vandretur d. 27.8. på Vonå stierne 
som Ringkøbing Udviklingsforum står for.  
Så forventer vi at få drøftet den overordnede udvikling af Ringkøbing, når vi ikke har 
mulighed for at få revideret hele Helhedsplan. 
Ikke mindst forventer vi, at de forskellige forslag til Idéprisen, som vi skal høre om lidt 
senere vil give en masse nye og spændende aktiviteter for foreningen til gavn for vores by. 
Og så er der selvfølgelig en lang række andre ting, vi også kommer til at arbejde med. 
 
Foreningen 



 

Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2022/23. 
Da turismen er vigtig for Ringkøbing By, så vil vi gerne bakke op om det arbejde, 
Destination Vesterhavet gør. Vi har derfor tegnet et medlemskab hos Destinationen.  
Endelig har vi deltaget i Landdistriktsrårdets årsmøde, WestAwards arrangement samt i 
møde om Helhedsplan for Velling By. 
Det er nu muligt at indbetale til RUF vha MobilePay.  
 
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, Karsten Rasmussen, Per Andersen, Jeannett Larsen og Lena Ploug. Vi har 
også haft glæde af købstadschefen Jesper Maagaard indtil han fratrådte og af Rakel 
Andersen, der går på det Kristne Gymnasium. 
 
Anni Damgaard stopper i bestyrelsen ved denne generalforsamling, så jeg vil bede Anni 
om at komme herop. Stor tak til dig for din indsats. 
 
Tak til vores revisor Allan Stampe og vores suppleanter Torben Nielsen, Søren Hebro og 
Kirsten Leth. Ud over at være suppleant hjælper Kirsten også med 
kommunikationsopgaven. Tak for det. 
 
Der er to personer, der hjælper os med vigtige bestyrelsesopgaver. En stor tak til Niels 
Kjær, som har bistået vores kasserer med regnskabet. Det er vi meget glade for – især for 
at han også vil gøre det fremover. Og en stor tak til Kirsten Leth for hjælpen med vores 
kommunikationsopgaver, herunder hjemmesiden og facebook, så I alle bedre kan følge 
med I, hvad vi laver. 
 
Sponsorer og samarbejdspartnere: 
 
Rigtig mange virksomheder, organisationer og enkeltpersoner støtter os på forskellig vis. 
Jeg vil gerne på RUFs vegne rette en stor tak jer alle. Ingen nævnt ingen glemt. 
 
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. 
 


