
 
 
 
Ringkøbing Udviklingsforum - RUF har nu eksisteret i godt tre 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 2021. 
 
Endnu engang blev generalforsamlingen afholdt under særlige omstændigheder. Det blev en digital 
generalforsamling, som heldigvis forløb rigtig fint. Vi brugte generalforsamlingen til samtidig at informere om 
Det Blå Trail. Det er nærmere omtalt nedenfor. Vi håber, det bliver muligt til næste år at gennemføre en 
fysisk generalforsamling med spændende oplæg og en god debat om udviklingen af vores by. 
 
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. 
 
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 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. Vi har således i fællesskab 
udarbejdet et oplæg omkring den fremtidige organisering af frivillighedsområdet i kommunen. Vi mener, der 
er brug for at styrke det tværgående samarbejde og ser gerne FrivilligVest som facilitator for dette arbejde.  
Vi har i samarbejde med Frivillig Vest etableret en Grejbank, som vi forventer kan tages i brug efter sommer.   
 
Velkomstambassadørkorpset 
Der er oprettet et velkomstambassadørkorps med 10 frivillige velkomstambassadører. Formålet er at tage 
godt imod tilflyttere til Ringkøbing, så de forhåbentlig føler sig godt tilpas og bliver glade for at bo i vores by. 
Mange af byens forretninger har bidraget med gode tilbud, som vi kan give tilflytterne. 
 
Det Blå Trail – fra Ringkøbing fjord til Stadil fjord ad Vonåen 
Vi har i længere tid arbejdet på at etablere Det Blå Trailcenter i tilknytning til Ro- og Kajakklubben. Det viste 
sig desværre ikke at være muligt. Vi har nu i stedet besluttet at etablere det i et tæt samarbejde med 
Naturkraft og placere det i området mellem Naturkraft og den nye pumpestation ved Skelbækken. 
 

Igen i år har arbejdet med 
stationsbygningen været 
vanskeliggjort af corona. Det har 
været svært for de unge at sætte 
gang i Ungdomshuset, da der jo 
har været store begrænsninger i, 
hvad man må. Men få aktiviteter 
er gennemført.  
 
Vi har nu fået hele finansieringen 
af ombygningen på plads. Nu 
mangler vi ”blot” de endelige 
godkendelser fra myndighederne 
herunder Slots- og Kulturstyrel-
sen. Så kan ombygningen 
begynde. 
 



Der er ligeledes arbejdet med at etablere et sammenhængende stisystem fra Ringkøbing til Engbroen. Her 
manglede stykket fra Vesterhede til Engbroen. Det skyldtes især, at der ikke var bro over Hegager å. Det er 
lykkedes, så det nu er muligt at cykle (eller gå) fra Ringkøbing til Kloster ad cykelsti/grusveje uden at skulle 
ud på trafikerede landeveje. Tak til lodsejerne for et godt samarbejdet. Stisystemet blev indviet 17. marts.   

 

 

 
 

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 genvalg til bestyrelsen. 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. Vores 
gode suppleanter og revisor fortsætter også deres arbejde for Ringkøbing Udviklingsforum.  
 
Revidering af Helhedsplan 2050 
Da den nuværende Helhedsplan er 3 år gammel, har vi ønsket, at den blev revideret. Det er ikke muligt på 
nuværende tidspunkt, da kommunen arbejder med nye helhedsplaner i andre byer i kommunen. Vi har dog 
aftalt med kommunen, at vi kan foretage en revidering af udvalgte områder. Her vil vi sætte fokus på havnen, 
infrastrukturen og p-pladser i byen.  
 
Stier og grønne områder 
Ringkøbing skal være en stærk natur- og kulturby i Naturens Rige. Med et ønske om at byens borgere, 
gæster og turister får nemt ved at skabe sig et overblik over Ringkøbing, arbejdes der i samarbejde med 
forskellige interessegrupper med etablering af 2 stiforløb - et rundt om Ringkøbing og et i den indre by. 
 
Stiforløbet rundt om Ringkøbing skal være med til at skabe kendskab, sammenhæng og tilgængelighed 
mellem de ydre og indre boligområder og de forskellige aktiviteter her. Stien i den indre by vil omfatte 
beskrivelser af byens historie, arkitektur, kunst m.m. Ved at beskrive byens historie, vil det være med til at 
give byens borgere, gæster og turister et kendskab og en oplevelse af byen og det liv der har været levet 
gennem mange tusind år. 
 
Endelig har vi sagt ja til at indgå i et samarbejde om etablering af en kunstinstallation langs stien fra 
Generator til Naturkraft. Det vil være med til at lyse stien op om aftenen på en spændende måde. 
  
Gavlmaleri i Ringkøbing 
Vi har besluttet at bakke op om et nyt gavlmaleri i Ringkøbing. Vi forventer, at det vil være med til at sætte 
endnu mere fokus på Ringkøbing også som en spændende kulturby, 
   
 
Henvendelse til Ringkøbing Udviklingsforum kan rettes til foreningens formand på 2275 6772 eller pr. mail til 
formand@udviklingsforum.dk.   
 
Ringkøbing d. 30. juni 2021  

 Med dette nye stisystem er der mulighed 
for en fin cykeltur på 14 km fra Ringkøbing 
via Naturkraft og den nye bro over Hegager 
å til Engbroen. Man fortsætter så på 
Holmslandsiden ad Søtangevej via 
Adventure Park til Gammel Sogn Kirke. 
Herfra langs med fjorden tilbage til 
Ringkøbing. Denne tur bliver beskrevet på 
en folder. 
 
Vi arbejder fortsat med at udbygge 
stisystemet og anlægspunkter langs 
Vonåen. Et af anlægspunkterne er 
genetablering af Gl. Sommerlyst. Vi 
indkalder til et planlægningsmøde om dette i 
efteråret, hvor vi håber mange har lyst til at 
være med.  


