
 
 

Første halvår 2022 
 
Ringkøbing Udviklingsforum - RUF har nu eksisteret i godt fire 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 første halvår af 2022. 
 
Udbygning af Ringkøbing 
På generalforsamlingen drøftede vi forslag til, hvordan Ringkøbing kan udvikle sig. Det har vi haft møder 
med kommunens embedsmænd og formanden for Teknik- og Miljøudvalget om. Herudover har vi også 
deltaget i møde med ambassadørgruppen for Planstrategien i kommunen, hvor vi fortalte om vores forslag til 
principper for udbygning af byen.  
Udover det har vi sammen med Handelsforeningen givet høringssvar omkring de konkrete planer for 
udbygning af butiksområdet ved Holstebrovej. 
 
Helhedsplan for Fjordstien 
Det er aftalt med kommunens embedsfolk, at vi skal mødes og udarbejde en helhedsplan for Fjordstien. Det 
er et længe ventet ønske fra vores side, idet der er mange brugere af Fjordstien, ligesom der er mange 
forslag til, hvad man fremover vil kunne bruge Fjordstien til.  
 
Wild West Challenge 
Ringkøbing Udviklingsforum deltog med en stand ved Wild West Challenge, hvor vi fortalte om vores arbejde 
samt gennemførte vandretur på Det Blå Trail. 
 
Kunststrategien I Ringkøbing-Skjern Kommune 
Vi deltog i en workshop d. 13. juni på Kunstpavillonen i Videbæk, hvor vi bidrog med vores input til en 
kommende kunststrategi i kommunen.  
 
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 og en socioøkonomisk cafe. 

 

 
 

P-pladser i Ringkøbing 
I samarbejde med Dagbladet og Handelsforeningen bad vi byens borgere om at pege på muligheder for nye 
p-pladser. Sammen med kommunen har vi på baggrund heraf fundet frem til 150 nye p-pladser og flere er på 
vej. De vil blive anvist på kort over p-pladser på hhv Handelsforeningen og kommunens hjemmesider. 
 
Byfora-samarbejdet mellem de fem centerbyer og Landdistriktsrådet 

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, 
så det arbejder vi meget intenst 
med pt.  
 
Vi benyttede Lysfestivallen til at få 
skabt lys i flere farver på 
stationsbygningen. Vi håber, I så 
det og kunne glæde jer sammen 
med os over, at vi også kunne 
vise støtte til Ukraine ved at vise 
deres farver på stationsbygningen.  



Vi har stor glæde af at mødes med de øvrige udviklingsfora, landdistriktsrådet og kommunen.  
På mødet i februar drøftede vi initiativer overfor de unge i vores kommune. Der er udtrykt ønske om, at 
Ungerådet får en bredere sammensætning, end det er tilfældet i dag. Det vil vi gerne hjælpe de unge med. 
Herudover besluttede vi at gennemføre en workshop for alle bestyrelserne i Byfora-samarbejdet samt 
Ringkøbing-Skjern Kommune med overskriften: ”Centerbyernes udvikling – fra strategi til konkret handling”.  
 
Velkomstambassadørkorpset 
Velkomstambassadørkorpset består af 10 velkomstambassadører. Vi er ude 2-3 gange pr. halvår for at 
besøge tilflytterne. Hvis du har lyst til at være med her, så er du velkommen til at rette henvendelse til 
foreningens formand for at høre nærmere om opgaven. 
 
Det Blå Trail – fra Ringkøbing fjord til Stadil fjord ad Vonåen 
Arbejdet med Det Blå Trail fortsætter. Vi er for tiden i gang med at etablere stien fra diget ved Naturkraft 
under Ringvejsbroen og frem til Rørdrumvej. Når det er lavet, vil man kunne gå fra Ringkøbing By frem til 
Vonå Engbro tættere på Vonåen, end det er muligt i dag. 
 
Udsigtsplatform på pumpestationen ved Rørdrumvej 

 
 

Stier i Ringkøbing 
Vi er langt med at få kunst- og vægterstien beskrevet. Der udarbejdes brochurer, der indeholder QR koder, 
så man kan få mere viden om det, man ser på turen.  
  
Gavlmaleri i Ringkøbing 
Så er gavlmaleriet, som vi har bidraget til, udført og indviet d. 21. maj. Det er bestemt en gevinst for byen. 
 
Nye medlemmer 
Det er vigtigt for Ringkøbing Udviklingsforum, at der er opbakning til vores arbejde fra byens borgere, 
virksomheder og foreninger. Vi vil derfor gerne have flere medlemmer i foreningen. Det vil vi, fordi det dels 
giver flere kræfter til at løfte de mange opgaver, vi er involveret i, og dels også giver os en bedre stemme, 
når vi forhandler med kommunen og andre gode samarbejdspartnere.  
Vi vil gerne kvittere overfor virksomhederne for deres medlemskab ved at nævne på vores hjemmeside, at 
de støtter Ringkøbing Udviklingsforum. 
Vi vil derfor opfordre dig til at hjælpe os med at skaffe flere medlemmer til foreningen. Du kan læse mere om 
medlemskab på vores hjemmeside. 
 
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.   
 
Bestyrelsen 
På generalforsamlingen var der gen- og nyvalg til bestyrelsen. Den består af Hans Chr. Vestergaard 
(formand), Anni Damgaard (næstformand), Lena Ploug (kasserer), Jeanette V. Larsen (sekretær) og 
bestyrelsesmedlemmerne Jesper Maagaard, Per Andersen, Rakel Andersen og Karsten Rasmussen. Som 
suppleanter blev valgt Kirsten Hansen (kommunikationsansvarlig), Søren Hebro og Ane Frost Hedegaard. 
Vores revisor og revisorsuppleant er fortsat Allan Stampe og Niels Kjær Hansen. 
 
Henvendelse til Ringkøbing Udviklingsforum kan rettes til foreningens formand på 2275 6772 eller pr. mail til 
mail@udviklingsforum.dk.   
 
Ringkøbing d. 30. juni 2022  

Som et led i stisystemet langs med 
Vonåen vil der blive etableret en 
udsigtsplatform ovenpå pumpestationen 
ved Rørdrumvej.  
 
Vi har modtaget en bevilling på 126.000 kr. 
fra Friluftsrådet. Det vil sammen med 
penge fra Ringkøbing Udviklingsforum 
sikre, at udsigtsplatformen kan blive til 
noget.  
 
Vi er i fuld gang med at få de sidste 
godkendelser på plads, så den kan sættes 
op. 
 


