
 
 

Andet halvår 2022 
 
Ringkøbing Udviklingsforum - RUF har nu eksisteret i fem år. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke 
borgere, foreninger, virksomheder, sponsorer, Ringkøbing-Skjern Kommune og mange andre gode 
samarbejdspartnere for støtte og opbakning. Her vil vi fortælle om aktiviteterne i andet halvår af 2022. 
 
Samarbejde med Ringkøbing-Skjern Byråd 
Vi har et rigtig godt samarbejde med kommunen på en lang række områder. Vi møder god forståelse, 
hjælpsomhed og stor opbakning til vores arbejde. Det vil vi gerne takke såvel byråd som kommunens 
administration for. For at gøre samarbejdet mere konkret med byrådet, har vi afholdt et møde med de 
byrådspolitikere, der er valgt i Ringkøbing og omegn. Det var til gensidig gavn og glæde. Vi aftalte, at det 
gav god værdi at mødes to gange om året, og herudover efter behov.  
 
Idéprisen – vind 10.000 kr. 

 
Politikker m.v. for Ringkøbing-Skjern Kommune 
Vi er inde i en periode, hvor kommunen sætter sine politikker til drøftelse. Det har betydet, at vi har deltaget i 
og bidraget til politikker på Teknik- og Miljøområdet, Kunststrategien, Kulturpolitikken, Handelspolitikken og 
Turismepolitikken. Herudover har vi deltaget i ambassadørgruppen for Planstrategien og givet bidrag til 
principper for udbygning af byen.  
 
Helhedsplan for Fjordstien 
Vi skrev i sidste halvårs rapport, at vi skal deltage i et arbejde med en helhedsplan for Fjordstien. Det er 
desværre ikke påbegyndt endnu, men vi ser meget gerne dette arbejde opprioriteret, da de mange brugere 
af Fjordstien har mange forslag til, hvad man fremover vil kunne bruge den til.  
 
Projektgruppearbejdet  
Vi har en række projektgrupper, der arbejder med forskellige opgaver i vores by. 
Hvis der er nogen, der har nogle gode projekter, der kan gavne udviklingen i Ringkøbing, er I velkommen til 
at kontakte os, hvis I har brug for hjælp på den ene eller anden måde. Vi arbejder på at realisere 
Helhedsplan 2050, og her er der brug for mange gode kræfter.  
   
Ringkøbing Station 
Som tidligere nævnt kommer Ringkøbing Station til at indeholde et ungdomshus. Det er nu lykkedes os at få 

de forskellige myndigheders godkendelse af projektet. Vi mangler ”kun” at få godkendelse fra Slots- og 

Kulturstyrelsen. Det er desværre heller ikke så ligetil. Vi har dog fået et uformelt tilsagn om, at de kan 

godkende vores oplæg. På den baggrund forventer vi, at arbejdet med selve ombygningen kan gå i gang til 

foråret 2023. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har forlænget vores driftsbevilling for stationsprojektet. Det er vi meget 

taknemmelige for. 

Byfora-samarbejdet mellem de fem centerbyer og Landdistriktsrådet 
Den 5. oktober gennemførte vi en temadag om centerbyernes udvikling med deltagelse af byrådet, 
Landdistriktsrådet, Handelsrådet, bestyrelserne for de fem Udviklingsfora og kommunens administration. 
Under kyndig ledelse af Ole Krohn fra TV2 kom vi omkring borgerinddragelse, plangrundlaget for vores 
arbejde samt rollen for de fem udvikllingsfora i kommunen. Det gav en rigtig god debat og gensidig 
forståelse, som betyder, at vi gerne vil gentage sucessen om nogle år.   
 
Det Blå Trail – fra Ringkøbing fjord til Stadil fjord ad Vonåen 
Arbejdet med Det Blå Trail fortsætter. Her i efteråret har vi fået etableret en trampesti langs Hegager å fra 
Følling Bæk frem til pumpestationen ved Hegager å. Det betyder, at de to stisystemer ved hhv. Følling Bæk 
og stien fra Vonå Engbro til Vesterhede nu er forbundet. Det har givet en fin vandrerute på 4 km.  

Vi opfordrer alle borgere, foreninger, virksomheder m.fl. om at bidrage med gode 
ideer til, hvordan vi udvikler vores dejlige by. Kan du komme med den helt rigtige 
ide, har du mulighed for at vinde 10.000 kr. Læs mere om idéprisen på vores 
hjemmeside: http://www.udviklingsforum.dk/projekter/ideprisen2023.   
Send din gode ide til os senest d. 10. februar 2023. Den bedste ide kåres på 
generalforsamlingen d. 9. marts 2023. 
 

 

http://www.udviklingsforum.dk/projekter/ideprisen2023


Vi har igangsat arbejdet med at forbedre informationen omkring stisystemerne. Det gør vi i et samarbejde 
med kommunen og Naturkraft.  
 
Udsigtsplatform på pumpestationen ved Rørdrumvej 
Som et led i stisystemet langs med Vonåen vil der blive etableret en udsigtsplatform ovenpå pumpestationen 
ved Rørdrumvej. Som tidligere nævnt har vi finansieringen på plads. Vi har ligeledes fået 
myndighedsgodkendelserne på plads. Dog er der en klagefrist, som vi mangler resultatet af. Hvis det går i 
orden, vil vi kunne gennemføre etableringen af udsigtsplatformen i foråret 2023. 
 
Vægterruten i Ringkøbing 
Nu er Vægterruten beskrevet og der er udgivet en fin lille folder, der kan hentes flere steder i byen samt på 
vores hjemmeside. Den indeholder en kort beskrivelse af 20 markante bygninger samt 15 kunstværker i 
vores by, hver med en QR kode, så man kan få mere viden om det, man ser på turen.  
 
Ringkøbing Havn 

 

 
    
Destination Vestjylland 
Ringkøbing Udviklingsforum har besluttet at melde sig ind i Destination Vestjylland pr. 1.januar 2023, idet vi 
bakker op om det flotte arbejde, destinationen laver. 
 
Tilskud fra Ringkøbing Udviklingsforum 
RUF får årligt 200.000 kr. stillet til rådighed af kommunen til udvikling af vores by. Vi modtager gerne 
ansøgninger fra projektgrupper og øvrige, der måtte have spændende projekter, der kan medvirke til at 
udvikle Ringkøbing by.   
 
Generalforsamling 
Generalforsamlingen afholdes d. 9. marts 2023 kl. 18.30 – 22.00 i ROFI. Sæt kryds i kalenderen. Det 
endelige program er ikke på plads endnu, men vi starter med fælles spisning, hvorefter der forud for selve 
generalforsamlingen vil være præsentation af de bedste ideer til Idéprisen, se ovenfor. Alle medlemmer vil få 
mulighed for at deltage i udpegning af den ide, der skal vinde idéprisen på 10.000 kr. Der vil være tilmelding 
til generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af Hans Chr. Vestergaard (formand), Anni Damgaard (næstformand), Lena Ploug 
(kasserer), Jeanette V. Larsen (sekretær) og bestyrelsesmedlemmerne Jesper Maagaard, Per Andersen og 
Karsten Rasmussen. Suppleanter er Kirsten Leth (kommunikationsansvarlig), Søren Hebro og Ane Frost 
Hedegaard. 
 
Henvendelse til Ringkøbing Udviklingsforum kan rettes til foreningens formand på 2275 6772 eller pr. mail til 
mail@udviklingsforum.dk.   
 
Ringkøbing d. 21. december 2022  

Ringkøbing Havn er et af de 
vigtige områder i Helhedsplanen 
for Ringkøbing By. Vi er derfor 
meget glade for, at kommunen 
tog initiativ til et møde d. 22. 
september for alle interessenter 
omkring havnen. Her fik vi drøftet 
gode ideer til, hvordan området 
kan gøres endnu mere attraktivt.  
 
I Helhedsplanen indgår forslag til 
en strandpark, Havnens hus samt 
en byferie. Herudover foreslog vi, 
at man også bør fortælle historien 
om Ringkøbing som værftsby. 
Det blev vel modtaget og vi ser 
frem til det videre arbejde med 
udvikling af havneområdet. 

 


