
 
 
 
Ringkøbing Udviklingsforum - RUF har nu eksisteret i godt to 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 2020. 
 
Som så mange andre steder i samfundet har Ringkøbing Udviklingsforum være ramt af Corona. Det er 
tydeligst kommet til udtryk ved afholdelsen af den årlige generalforsamling. Vi havde planlagt et fint 
arrangement med direktør Peter Sand fra Naturkraft som taler. Det måtte vi desværre i sidste øjeblik aflyse. 
Vi takker for stor forståelse for den måde, vi valgte at afvikle generalforsamlingen på. Og så regner vi med at 
kunne invitere Peter Sand til at komme med et oplæg en anden gang. 
 
Projektgrupperne  
Projektgrupperne er stadig 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. 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. 

 

 
 
 

Byfora-samarbejdet mellem de fem centerbyer 
Vi har stor glæde af at mødes med de øvrige udviklingsfora i kommunen. Her sikrer vi dels, at vi ikke træder 
hinanden over fødderne og dels, at vi kan tage fælles initiativer, som tilsammen udvikler vores kommune. Vi 
har aftalt i samarbejde med Frivillig Vest at etablere en Grejbank til glæde for foreninger m.v. i kommunen.   
 
Kursus for foreningsbestyrelser 
I samarbejde med FrivilligVest planlagde vi at udbyde et kursus for foreningsbestyrelser i Ringkøbing. Kurset 
bliver på det helt lavpraktiske niveau, hvor vi gerne vil give bestyrelserne nogle værktøjer at arbejde med. 
Det er pga Corona situationen udskudt til efteråret. 
 
Ringkøbing-Skjern Medborgerhus 
Det har været spændende at samarbejde med bestyrelsen for Medborgerhuset om udviklingen af denne 
vigtige institution i vores by. Vi ønsker den nye bestyrelse held og lykke med det videre arbejde. Også her 
har Corona ramt hårdt, idet Medborgerhuset har været lukket i flere måneder. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har 

bevilget penge til at dække de 

faste omkostninger de første tre 

år. Det er i høj grad med til at 

sikre, at vi kan gennemføre 

projektet. Der er ligeledes bevilget 

penge fra en fond og DSB til at 

påbegynde ombygningen, så vi 

kan sætte det i gang.  

Foreningen ”Ringkøbing Station” 

har indgået lejeaftale med DSB, 

så vi overtager bygningen pr. 

1.9.2020 og dermed kan tage den 

i brug.  

Jyske Bank CSR afdeling bistår os 

som sponsor m.v. 



 
Naturkraft 
RUF bakker op om og samarbejder med Naturkraft. Det har været rigtig spændende at bidrage til og følge 
opbygningen af den nye oplevelsesarena om naturens kræfter. Og det var helt fantastisk at opleve åbningen, 
hvor 300 VIP’er med Kronprinsesse Mary i spidsen kastede glans over byen. Vi har fået et fyrtårn af 
internationalt format. Det skal vi alle værne om og støtte op om.   
 
Ringkøbing Trail - fra fjord til fjord ad Vonåen 
Vi samarbejder med Naturkraft om at give flere borgere mulighed for at opleve naturen i og omkring Vonåen. 

 

 

 
 
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.   

 
Svindelsag 
Som I sikkert har læst om i Dagbladet, var vi i foråret udsat for en rigtig træls svindelsag. Vi har lært af den 
og taget vores forholdsregler, så det ikke kan ske igen. Vi valgte at gå offentlig ud med den, så andre også 
kunne tage ved lære af det, vi var udsatte for og forhåbentlig sikre sig, inden det er for sent. 
 
Bestyrelsen 
På generalforsamlingen blev der valgt en bestyrelse. Den består af 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. 
 
Kommende aktiviteter 
Vi vil i efteråret i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune foretage en opfølgning og ajurføring af 
Helhedsplan 2050 for Ringkøbing. Vi har siden vi blev stiftet arbejdet målrettet med ideerne i planen, og der 
er sket rigtig meget siden planen blev vedtaget for 3 år siden. Nu vil det være på plads med en revision og 
tilførelse af nye ideer og vinkler på, hvordan vi udvikler vores by. 
Herudover vil vi i efteråret i samarbejde med kommunen indkalde til møde om grønne områder og stier i 
vores by. 
 
På det sidste møde i bestyrelsen, hvor også vores suppleanter deltog var iderigdommen stor. Der fremkom 
en række forslag til nye tiltag. I kan læse mere om det i referatet på vores hjemmeside. En del af disse ideer 
vil blive søgt indarbejdet i revideringen af Helhedsplan 2050.   
 
Henvendelse til Ringkøbing Udviklingsforum kan rettes til foreningens formand på 2275 6772 eller pr. mail til 
formand@udviklingsforum.dk.   
 
Ringkøbing d. 30. juni 2020  

Her i foråret fik vi et gennembrud i dette projekt, idet 

Lokale- og Anlægsfonden meddelte os, at de gerne vil 

bakke op om og støtte projektet. Vi er nu i nærmere 

dialog med dem om, hvordan dette kan udmøntes. 

Som et delprojekt har vi arbejdet med at etablere en 

vandre- og cykelsti fra Engbroen til Vesterhede med en 

spang (bro) over Hegager å, så det fremover bliver muligt 

at gå og cykle ad naturskønne stier fra Ringkøbing til 

Kloster. Tak til alle lodsejere, der været med til at gøre det 

muligt. Vi har netop fået bevilget 189.000 kr. fra LAG-

midlerne og mangler tilsagn fra den sidste fond, før vi kan 

gå i gang.   

Vi gennemfører i efteråret en workshop for foreninger og 

øvrige interessenter, hvor vi får mulighed for at få flere 

ideer og input til, hvordan dette projekt både kan udvikle 

sig og ikke mindst blive forankret hos alle dem, der kan få 

glæde af de mange værdier, der er i og omkring Vonåen.  

Her i foråret er der opsat to informationstavler, 
der fortæller om projektet. De er placeret ved 
Naturkraft og ved Sommerlyst.  
 
Vi vil gerne takke Ringkøbing Landbobank, 
Vestjysk Landboforening, Erhvervsvækst 
Ringkøbing og RAH for støtte til projektet. 


