
 

 
Generalforsamling – Idéprisen – Fjordstien  

  
Torsdag d. 9.3. 2023 kl. 18.30 – 22.00 i ROFI 

Tilmelding senest d. 1. marts på mail@udviklingsforum.dk  

_____________________ 
 

Kl. 18.30  Spisning (kun for medlemmer) 

____________________ 
 

Kl. 19.30         Generalforsamling (se nedenfor)  
____________________ 

 

Kl. 20.30 Fjordstien i Ringkøbing 
 

     
 
Hvordan gør vi Fjordstien endnu mere spændende og attraktiv?  
Hvad skal der være på Fjordstien? 
 
Skovfoged Poul Gregersen, Ringkøbing-Skjern Kommune kommer med et 
oplæg om Fjordstien og lægger op til en snak om, hvordan vi gør Fjordstien 
endnu mere attraktiv, end den allerede er.  

____________________ 
 

Kl. 21.00  Idéprisen   
 
Hvem skal vinde Idéprisen på 10.000 kr.? Det er du med til at bestemme. 
 
Der er indkommet 30 forslag til Idéprisen. Udvælgelseskomiteen, der består 
af Anni Damgaard, Jeannett Larsen og Karsten Rasmussen fra bestyrelsen 
samt arkitekt Lars Frank Nielsen og direktør Ivan Hansen har udvalgt fem 
forslag, der præsenteres for deltagerne.  
 
Medlemmer af Ringkøbing Udviklingsforum vælger gennem afstemning det 
forslag, der vinder Idéprisen.  
 
Sponsor til Idéprisen er Jyske Bank og Lokalbolig 
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Generalforsamling  
 
Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling i Ringkøbing Udviklingsforum 
torsdag d. 9. marts 2023, kl. 18.30 – 22.00. Generalforsamlingen afholdes i ROFI, 
Kirkevej 26, Ringkøbing.  
 
Generalforsamling indledes med spisning kl. 18.30 – 19.30. 
 
Generalforsamlingen afvikles kl. 19.30 – 20.30 med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning  

3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget 

indeholdende forslag til kontingent 

4. Indkomne forslag  

5. Valg af formand 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Valget til bestyrelsen m.v. vil ske under pkt. 5 - 7 på generalforsamlingen. Der vil 
fra bestyrelsens side være forslag til valg af formand, bestyrelse, revisor og 
suppleanter. 
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til formanden på 
mail@udviklingsforum.dk , så de er formanden i hænde senest onsdag d. 22. 
februar.  
  
Du kan finde flere informationer om Ringkøbing Udviklingsforum på vores 
hjemmeside: www.udviklingsforum.dk. 
 
Foruden foreningens medlemmer inviteres øvrige foreninger, organisationer, 
virksomheder, institutioner og borgere i Ringkøbing. 
 
Det er alene medlemmer af Ringkøbing Udviklingsforum, der har adgang til 
spisningen samt til at deltage i afstemninger. Stemmesedler udleveres ved 
indgangen. 
 
Af hensyn til traktementet skal tilmelding foretages senest onsdag d. 1. marts på 
mail@udviklingsforum.dk med angivelse af navn og evt. firma/forening. 
 
  
På vegne af Ringkøbing Udviklingsforum 
 
Hans Chr. Vestergaard 
Formand 
Pilevej 9, 6950 Ringkøbing 
Tlf.: 22756772 
Mail: mail@udviklingsforum.dk  
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