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Referat af bestyrelsesmøde nr. 1 – Ringkøbing Udviklingsforum  

 

Dato:  21. februar 2018 kl. 19.00-21.00 

Sted: Huset Venture, Birkmosevej 20 6950 Ringkøbing 

 

Deltagere:  Hans Christian Vestergaard, Christina Hedegård, Julie Vesterby, Flemming 
Merrild, Martine Brumsbjerg, Niklas Stentoft, Bo Lodbjerg, Anni Damgaard, 
Andreas Leidesdorff, Carsten Mumm, Jacob M. Rasmussen, & Katja 
Dybdahl 

Gæster:  Ingen 

 

Fraværende m/afbud: Jacob Møller & Allan Stampe 

 

 

Dagsorden (referat skrevet med kursiv): 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 
Godkendt 
 
Herefter en kort præsentationsrunde af bestyrelse og suppleanter. 
 
 

2. Vision for bestyrelsen  
Bestyrelsen brugte tid på at brainstorme der angiver hvad Ringkøbing 
Udviklingsforums (RU)vision skal være, hvad har vi om 10 år gjort, og hvordan har vi 
gjort for at opnå det overordnede mål. 
Post-it-sedlerne vendes i plenum. 
 
Der er i vedlagte bilag lavet en opsamling og systematisering af alle udsagnene. 
De vil indgå i det fremtidige arbejde i bestyrelsen. 
På baggrund af brainstormingen blev der opsamlet følgende, som drøftes på 
næste møde i bestyrelsen: 

 Fokus på koordinering af og støtte til de syv eksisterende projektgrupper 
Der indkaldes til møde med grupperne 

 Støtte til arbejdet med de øvrige store projekter i Ringkøbing herunder ikke 
mindst Naturkraft 

 Etablering af en byaktivitet, som kan samle. Det kunne være en fest eller 
anden form for event: 
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o Byfest sammen med revyen m.v. – kan kombineres med 
generalforsamling i Udviklingsforum 

o Idrætsfest, hvor man hylder årets vindere og talenter 
 Igangsætning af en ny aktivitet, der vil opleves som et vigtigt 

indsatsområde for Ringkøbing.  Det kunne være  
o Fokus på ungeområdet. Der er anført forskellige ideer i 

brainstormingen. Herudover skal organiseringen afklares. Det er 
vigtigt, at det bygger på de unges ideer og ejerskab 

 Aktiviteter, der sikrer Udviklingsforums etablering, finansiering, 
kommunikation m.v. Der blev peget på partnerskaber til andre. Endvidere 
et besøg hos foreningen ”Sager, der samler” i Aarhus (der er tidligere 
fremsendt artikel herom).  

 

Næste møde i bestyrelsen er 26. marts kl. 19.00 – 21.00 og afholdes hos Advokat Bjarne Lund 
Jørgensen - I C Chr Alle 5, 6950 Ringkøbing 

 

  

Referat foretaget af sekretær Katja Dybdahl, og udsendt til bestyrelse samt suppleanter den 27. 
februar 2018 

   

 

 


