Ringkøbing Udviklingsforum – RUF – 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 2020.
Som så mange andre steder i samfundet har Ringkøbing Udviklingsforum være ramt af Corona. Vi har derfor
ikke kunnet gennemføre planlagte workshops og større arrangementer i efteråret. Det har dog ikke betydet,
at vi har ligget stille – tværtimod. Det foregår i stedet i mindre grupper.
Projektgrupperne
Projektgrupperne er en vigtig måde at arbejde med udvikling af vores by på. Der er i dag 6 projektgrupper,
som hver især arbejder med deres særlige opgaver: Børnenes By, Mere puls på Pulsparken/Altid liv på
havnen, Kreativt værksted, Skolegrunden, Stationsbroen samt Frivillige formidlere Naturkraft.
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.
Revidering af Helhedsplan 2050
Vi vil gerne revidere vores Helhedsplan 2050, der nu er 3 år gammel. Da der er stor interesse for
Helhedsplaner i hele kommunen, så bejler vi alle til ressourcer hos kommunen til dette arbejde. I stedet for
en total revidering vil vi derfor starte med udvalget områder i planen. Vi har prioriteret havnen,
infrastrukturen, P-pladser samt stisystem og grønne områder, som vi vil arbejde med først.
Ringkøbing Station
Som tidligere nævnt kommer Ringkøbing Station til at indeholde et ungdomshus og en socioøkonomisk cafe.
De unge er småt gået i gang med
at bruge bygningen, men det
egentlige ungdomshus venter på,
at vi får myndighedsbehandlingen
af ombygningen på plads.
Underværker (Realdania) har
bevilget 1 mio kr. til projektet. Det
betyder, at vi nu har 4,3 mio kr. i
alt til ombygningen og dermed
mulighed for at gå i gang med
både stuetagen og 1. sal. Vi
håber, vi kan åbne dørene til
foråret.
Ventesalen serviceres nu af DSB,
efter at Arriva er stoppet. Vi
arbejder på, at den kan indgå i det
samlede projekt snarest.
Stier og grønne områder
Vi have håbet at kunne lave en workshop om dette emne i foråret, men det blev ikke til noget pga corona. Vi
har i stedet aftalt med skovfoged Poul Gregersen, at vi får lavet et udkast til 2 ruter – en kort inde i byen og
en længere der går rundt om Naturkraft og Rindum – begge med udgangspunkt fra Havnen. På den måde
kommer vi i gang med dette spændende område.
Kursus for foreningsbestyrelser
I samarbejde med FrivilligVest planlagde vi at udbyde et kursus for foreningsbestyrelser i Ringkøbing. Kurset
er pga Corona situationen udskudt til 2021.

Vonå projektet – Det Blå Trailcenter
Vi samarbejder med Naturkraft om at give flere borgere mulighed for at opleve naturen i og omkring Vonåen.
Vonå projektet udvikler sig hele tiden. Sidst er
Det Blå Trailcenter – DBT – kommet til. DBT
et tænkt som et netværk for foreninger og
andre med interesse i naturen omkring
Vonåen. Ro- og Kajakklubben er rygraden i
bygningen, men vi inviterer også andre
indenfor til at bruge lokalerne.
Vi arbejder sammen med Ungdomsskolen og
Ringkøbing Skole på at centret kan blive et
sted, hvor børn og unge – ja vi alle kan lære
at færdes i naturen uden at ødelægge den.

Stisystemet fra Engbroen via en bro over Hegager å til Vesterhede har vi nu fuldt finansieret. Senest har
Friluftsrådet bevilget 141.000 kr. Vi påregner, at det kan etableres i februar-marts næste år.
De øvrige elementer i Vonå projektet er ligeledes på vej. Vi arbejder således sammen med Naturkraft om
etablering af en anløbsbro i Skelbækken tæt på den nye pumpestation, så det bliver nemt for de sejlende at
besøge Naturkraft.
Det er besluttet at igangsætte etableringen af den formelle organisation, hvorfor vi vil kontakte relevante
foreninger, som kan have interesse i at indgå.
Så vil vi gerne sætte mere fokus på hele kommunikationsopgaven i dette projekt. Vi skal have fortalt mere
om det, og vi skal arbejde med de kommunikative redskaber, så der kommer en ensartet linje for alle
elementer i Vonå projektet.
Ringkøbing Kommune har tilkendegivet, at man ser positivt på projektet, da det i høj grad harmonerer med
kommunens vision og strategi for Naturens Rige. Kommunen vil derfor gerne bidrage til den videre
finansiering.
Byfora-samarbejdet mellem de fem centerbyer
Vi har stor glæde af at mødes med de øvrige udviklingsfora i kommunen. Vi har i dette halvår bl.a. drøftet
arbejdet med Helhedsplaner i alle byerne og vi har udvekslet erfaringer omkring coronasituationen.
Formandsskabet varetages nu af Ringkøbing Udviklingsforum.
Tilskud fra Ringkøbing Udviklingsforum
RUF får årligt 200.000 kr. stillet til rådighed af kommunen til udvikling af vores by. Vi har bevilget 104.000 kr.
til Vonå projektet. Vi modtager gerne ansøgninger fra projektgrupper og øvrige, der måtte have spændende
projekter, der kan medvirke til at udvikle Ringkøbing by.
Arbejdet i bestyrelsen
Vi har holdt 2 møder i efteråret. Mødet d. 23.11. skulle have været for bestyrelsens medlemmer samt
suppleanter og revisor, men pga forsamlingsforbuddet på over ti personer, var vi nødt til at indskrænke os til
bestyrelsens medlemmer alene. Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke har mulighed for at holde møder med flere
mennesker, fordi det er her, vi kan få de gode ideer på bordet samt lavet aftaler med hinanden om, hvad vi
gerne vil satse på fremover for at gøre Ringkøbing endnu bedre. Vi håber meget, at det kan lykkes at få
involveret flere i arbejdet i 2021. Heldigvis får vi henvendelser fra borgere, der ønsker dels at bakke op om
vores arbejde og også at bidrage i konkrete projekter. Det er vi meget taknemmelige for, og vil bestemt
opfordre endnu flere til at gøre det.
Bestyrelsen i RUF er Hans Chr. Vestergaard (formand), Anni Damgaard (næstformand), Bo Lodbjerg
(kasserer), Jeanette V. Larsen (sekretær), Jacob Muldkjær Rasmussen (kommunikationsansvarlig) og
bestyrelsesmedlemmerne Lena Ploug og Johan Gade.
Henvendelse til Ringkøbing Udviklingsforum kan rettes til foreningens formand på 2275 6772 eller pr. mail til
formand@udviklingsforum.dk.
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