På vej ind i vores fjerde år vil Ringkøbing Udviklingsforum - RUF 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 2021.
Projektgrupperne
Projektgrupperne er stadig en vigtig måde at arbejde med udvikling af vores by på. Der er i dag 7
projektgrupper, som hver især arbejder med deres særlige opgaver: Velkomstambassadørkorpset, Børnenes
By, Mere puls på Pulsparken/Altid liv på havnen, Kreativt værksted, Skolegrunden, Stationsbroen samt
Frivillige formidlere Naturkraft. Nogle er i fuld gang, andre venter på at mulighederne opstår. Det er således
med stor glæde, at vi konstaterer, at kommunen vil udflytte Materialegården, så der forhåbentlig kan
etableres kreative værksteder der. Det var et stort ønske, da vi udarbejdede Helhedsplanen.
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.
Igen i år har arbejdet med stationsbygningen været
vanskeliggjort af både corona og vanskelig
myndighedsbehandling. Her er det godkendelsen fra
brandmyndigheden, der forsinker os. Vi håber, vi meget snart får
alle myndighedsgodkendelser på plads.
De unge er begyndt at anvende det gl. billetkontor til møder m.v.
Det gælder også de unge i LGBT+.
Vi arbejder lige nu med et lys-udsmykningsprojekt. Det er et led i
Lysfestivalen, kommunen gennemfører i uge 7 og 8 i 2022. Det
kunne være spændende, hvis stationsbygningen også kunne
indgå heri. Om det i givet fald kommer til at se ud som illustreret
på billedet, må tiden vise.
Vi håber meget og arbejder hårdt på, at vi kan komme i gang
med ombygningen af stationen i det nye år.
Byfora-samarbejdet mellem de fem centerbyer og Landdistriktsrådet
Vi har stor glæde af at mødes med de øvrige udviklingsfora i kommunen. Her informerer vi hinanden om,
hvad vi hver især arbejder med, og vi forsøger at tage fælles initiativer.
Her i efteråret er Frivillighedsforum etableret. Vi har været aktive i dette arbejde. Frivillighedsforum består af
en repræsentant fra de 10 forskellige råd og samvirke, der hver især repræsenterer en lang række foreninger
i kommunen. Herudover indgår der også en repræsentant fra byrådet. FrivilligVest varetager
sekretærfunktionen og er med til at sikre, at der kommer fremdrift i arbejdet.
Velkomstambassadørkorpset
Velkomstambassadørkorpset med 10 frivillige velkomstambassadører er kommet godt i gang md arbejdet. Vi
har i 2021 besøgt 323 nye tilflyttere til Ringkøbing. Det store tal omfatter også 58 nye elever på Det Kristne
Gymnasium, som vi havde glæden af at byde velkommen til Ringkøbing ved et fælles møde med dem alle.
Vi håber, at alle tilflytterne falder godt til og bliver glade for at bo her. I det nye år bidrager Handelsforeningen
med en Egoistbog til alle nye familier. Stor tak for det.
Det Blå Trail – fra Ringkøbing Fjord til Stadil Fjord ad Vonåen
Arbejdet med at etablere Det Blå Trailcenter i området mellem Naturkraft og den nye pumpestation ved
Skelbækken er i fuld gang. Det er et følsomt naturområde, som vi naturligvis skal være med til at beskytte.
Derfor arbejder vi med at finde den helt rigtige placering, så alle kan komme ud og få glæde af dette

fantastiske område, der ligger lige uden for døren til Ringkøbing. Vi har ligeledes igangsat arbejdet med
indhold i og udformning af selve Trailcentret.
Det nye stisystem fra Ringkøbing til Engbroen med den nye bro
over Hegager å har vist sig at være en rigtig god ide. Det er
flittigt brugt af mange. Det har vist sig, at det ikke er helt så nemt
at finde det, så derfor har vi i et godt samarbejde med
Ringkøbing-Skjern Kommune fået udarbejdet en folder. Den
viser den nye rute fra Ringkøbing via Naturkraft og den nye bro
til Engbroen og retur på Holmslandsiden ad Søtangevej via
Adventure Park til Gammel Sogn Kirke. Herfra langs med fjorden
tilbage til Ringkøbing.
For at gøre det endnu lettere at finde den nye sti er det aftalt
med Ringkøbing-Skjern Kommune, at der opsættes pæle med
markeringer af stien hele vejen. Vi er også i gang med at oprette
QR-koder, der kan opsættes langs stierne og fortælle om
området og de ting, man møder på vejen.
Vi arbejder fortsat med at udbygge stisystemet og anlægspunkter langs Vonåen. Vi har haft et
planlægningsmøde om både stisystem og anlægspunkterne sammen med følgegruppen for projektet. Et af
anlægspunkterne bliver en ny udsigtsplatform ovenpå pumpestationen ved Rørdrumvej. Herfra er der en
fantastisk udsigt til Vonåen og rørskoven, der netop på dette sted er meget stor.
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.
I 2021 har vi bl.a. givet tilskud til det nye stisystem frem til Vonå Engbro. Vores tilskud på 47.000 kr. har
været medvirkende til, at vi har fået dækket den samlede udgift på 389.000 kr. ved tilskud fra Den
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i Landdistrikterne samt fra
Friluftsrådet. I alt er det lykkedes os siden vi startede i 2018 at geare vores midler fra kommunen 20 gange.
Så pengene til Ringkøbing Udviklingsforum er en god investering.
Udbygning af Ringkøbing
Vi har mange ønsker og forslag til vigtige udbygningstemaer. Udbygningen af boligområder og infrastruktur
står højt på listen. Ligeledes er det vigtigt at finde gode løsninger på parkering i byen. Her er flere p-pladser
og ikke mindst en digital skiltning vigtigt. Flere fodgængerfelter er på ønskelisten. Endelig vil vi gerne
igangsætte en helhedsplan for Fjordstien, ligesom det er vigtigt at få drøftet, hvordan havneområdet skal
udvikles.
Open By Night
Vi deltog i samarbejde med Ungdomsrådet i Open By Night d. 27.8. med en stand på Torvet, hvor vi fortalte
om Ringkøbing Udviklingsforum og Ungdomsrådet og de projekter, vi er involveret i. Vi havde lavet en lille
pjece, der blev delt ud til 56 personer.
Generalforsamling i 2022
Vi afholder generalforsamling d. 23. marts på Naturkraft. Oplægsholder ved generalforsamlingen bliver
direktør Peter Sand, Naturkraft. Forud for generalforsamlingen planlægger vi en gåtur i området, hvor vi
arbejder med Det Blå Trail. Her vil vi fortælle mere om projektet.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Henvendelse til Ringkøbing Udviklingsforum kan rettes til foreningens formand på 2275 6772 eller pr. mail til
hcv@hcvestergaard.dk.
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