Ringkøbing Udviklingsforum
Bestyrelsesmøde torsdag d. 24. maj 2018. kl. 19.00 – 22.00
Sted: Primohuset, I.C.Chr. Allé 1, Ringkøbing
Deltagere: Hans Christian Vestergaard (HCV), Christina Hedegård (CH), Jacob M.
Rasmussen(JMR), Flemming Merrild (FM)og Carsten Mumm (CM)
Fraværende: Martine Brumsbjerg (MB) og Julie Vesterby (JV)
Vedr. pkt. 2 på dagsorden var bestyrelserne fra de fire øvrige udviklingsfora i kommunen
inviteret. Følgende deltog:
Fra Tarm: Mette Preddey, Karsten Jessen og Gunnar Thorup
Fra Videbæk: Peter Vennevold
Referat:

1. Siden sidst












Vi fik afviklet en spændende (men også meget kold) open by night på Torvet
d. 26.4. Tak for indsatsen til Christina, Katja og Jacob med planlægning og
gennemførelse af arrangementet. Vi fik gode samtaler med en række
borgere både om vores forening, elementer i logo og forslag til fremtidig
anvendelse af stationsbygningen. Det fungerede rigtig godt med Jimis
tegning af borgernes udsagn. Det bliver spændende at se resultatet heraf.
Det vil være fint at få lagt billeder og videoer fra arrangementet på vores
kommende hjemmeside. Indholdet fra arrangementet vil indgå i vores proces
med udvikling af vision og logo for foreningen på mødet d. 12.6. Her vil vi
givet også kunne blive inspireret af oplægget fra ”sager der samler”.
Vores Mobilepay ordning er nu på plads. Vi har nr. 77945, som kan bruges
ved indbetaling til foreningen. Der arbejdes fortsat på
medlemsregistreringssystemet.
På baggrund af arbejdet i arbejdsgruppen vedr. en ny vision for RingkøbingSkjern Kommune har Hans Christian deltaget i et seminar med byrådet, hvor
resultatet af arbejdet med ”det gode liv” blev forelagt og nu indgår i byrådets
videre arbejde med den fremtidige vision.
Hans Christian har aftalt møde med repræsentanter fra alle projektgrupperne
mandag d. 4.6. kl. 19-21. Her vil vi følge op på gruppernes aktiviteter og
drøfte, hvordan vi kan støtte hinanden i det videre arbejde, herunder hvordan
Udviklingsforum kan støtte grupperne. I er alle meget velkommen til at
deltage, hvis det er muligt.
Der har været afholde møder med Naturkraft om det fremtidige samarbejde.
Først blev der afviklet en besigtigelse af stedet, hvor der skal etableres en
stiforbindelse fra Generator ud til Naturkraft. Det er her man tænker
Containerne placeret. Dette arbejde er i gang. Dernæst har der være møde
om etablering af en frivilligorganisation for Naturkraft. I mødet deltog Inge
Marie Vestergaard, der har indvilget i at indgå i arbejdet med at etablere
denne frivilligorganisation. Vi afventer tilbagemelding fra Naturkraft om det
fortsatte forløb. Det forventes, at den nye sti indvies inden sommer.
Ringkøbing-Skjern Kommune har inviteret formand og næstformand fra
Ringkøbing Udviklingsforum til en drøftelse af havneprojektet tirsdag d. 22.5.



Hans Christian indkalder til møde med Uddannelsescenter RingkøbingSkjern vedr. hjælp til aktiviteter, der kan fastholde uddannelsesinst.
medarbejdere. I mødet deltager så vidt muligt repræsentanter fra de fem
centerbyer samt kommunens bosætningskoordinator.

2. Besøg af Poul Natorp fra ”sager der samler” i Aarhus
Poul vil fortælle om deres erfaringer fra arbejdet i Aarhus med foreningen ”sager
der samler”s arbejde. Herudover vil han drøfte mulighederne for et eventuelt
samarbejde med de fem udviklingsfora i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Til dette punkt er inviteret bestyrelserne fra de øvrige udviklingsfora i kommunen.
Der udarbejdes særskilt referat fra dette punkt, da det også skal fremsendes til de
øvrige deltagere i denne del af mødet.

3. Kommunikationsopgaven
Martine har arbejdet med vores hjemmeside og vil informere om stadiet på dette
arbejde. Herudover har Martine deltaget i et møde i Ringkøbing-Skjern Kommune
om profilering af Ringkøbing By.
MB havde fremsendt en mail med information om status på
kommunikationsopgaven herunder udarbejdelsen af hjemmesiden. Der var
anerkendelse til MB af hendes indsats i denne vigtige opgave.

4. Drøftelse af henvendelse fra kommunen om udtalelse
vedr. prioritering af projekter fra Helhedsplanen
Vi drøfter henvendelsen og fastlægger vores holdning til et eventuelt høringssvar.
Deltagerne drøftede forslagene og holdningen hertil. Det blev vedtaget at
fremsende et høringssvar, som vedlægges dagsorden.

5. Eventuelt
JMR informerede om et møde i Ringkøbing-Skjern Kommune vedr. branding af
Ringkøbing by. Her deltog fra Udviklingsforum også MB. Kommunen har
gennemført et branding projekt i Videbæk og vil nu også gerne gennemføre et for
Ringkøbing med det formål at tiltrække flere borgere til byen. I dag arbejder
Ringkøbing Handelsforening meget med brandingopgaven, så det blev foreslået, at
projektet blev forankret i Handelsforeningen. Det blev aftalt, at hvis MB har
mulighed for det, kan hun fortsat repræsentere RUF i denne opgave. JMR vil
tilsvarende kunne deltage som repræsentant for RUF.
HCV orienterede om et møde med borgmester og kommunaldirektør vedr. den
fremtidige anvendelse af stationsbygningen. Mødet blev holdt som et formøde til et
møde, kommunen skal have med DSB ejendommen herom. Kommunen fik
udleveret oversigten over de forslag, der er indkommet fra borgere. Der var
interesse for at undersøge, om stedet vil kunne anvendes til ungeaktiviteter. Det vil
være godt, hvis MB har mulighed for at bidrage. RUF afventer mødet mellem
kommunen og DSB.

6. Kommende møder
Der er aftalt bestyrelsesmøde d. 12.6. Her vil Christina forestå en proces omkring
fastlæggelse af visionen for RUF. Vi vil også drøfte logo.
På mødet vil vi også fastlægge kommende møder i efteråret for bestyrelsen.
Det blev aftalt møder d. 6.9., 25.10 og 29.11. kl. 19-21.

På mødet d. 12.6. vil der blive arbejdet med visionen for Ringkøbing
Udviklingsforum. CH informerede kort om den proces, der vil blive anvendt på
mødet for at lede os frem til visionen. Udgangspunktet er foreningens vedtægter,
der fastlægger formål m.v. Herudover var der meget inspiration at hente i oplægget
fra ”sager der samler”. Der var fremsendt et udkast til nyt logo fra Jimi. Vi afventer
resultatet af processen d. 12.6., som sikkert vil give nogle mere konkrete input til
det, vi gerne vil have logoet til at udtrykke. CH melder tilbage til Jimi herom.

