
Ringkøbing Udviklingsforum 
 
Bestyrelsesmøde torsdag d. 29. november 2018. kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Primohuset, I.C.Chr. Allé 1, Ringkøbing 
 
Deltagere: Deltagere: Hans Christian Vestergaard (HCV), Martine Brumsbjerg (MB), 
Carsten Mumm (CM), Jacob M. Rasmussen(JMR), Julie Vesterby (JV), Christina 
Hedegård (CH) og Flemming Merrild (FM). 
  
Referat:: 

1. Siden sidst 
 Der er fremsendt tilskudstilsagn til Børnenes by (100.000 kr.) og 

inkluderende fællesskaber (15.000 kr.). 
 Profilering af Ringkøbing – Arbejdsgruppe 

Hans Chr. har deltager i møder d. 30.10. og 20.11. 
Vi har defineret relevante målgrupper for arbejdet, og der arbejdes nu med at 
beskrive helt konkrete indsatser. Arbejdet hermed forventes færdig inden jul.    

 Høring vedr. etablering af REMA 1000. 
Jacob og Hans Chr. har deltaget i møder d. 4.9. og 30.10. Udviklingsforums 
kommentarer er løbende givet på møderne. Vi har efterfølgende fremsendt 
et høringssvar. 

 Hans Chr. har haft møde d. 5.11. med Bent Østergaard vedr. henvendelse 
om kunst og kultur i byrummet. Bent arbejder videre med at etablere en 
projektgruppe, der i givet fald kan indgå i Udviklingsforum. 

 Jacob deltog i møde d. 23.11. om Bypolitikken.  
På mødet blev fællesskabet i kommunen understreget og der blev arbejdet 
med, hvorledes fællesskabet kunne styrke udviklingen. Man skal være bedre 
til at bruge hinanden – bruge byerne. Man skal turde prioritere – hvad er den 
enkelte by bedst til? Vi diskuterede det og fandt frem til: 

o Ringkøbing: Handel, administration 
o Tarm-Skjern: Uddannelse, sport 
o Hvide-Sande: Turisme 
o Videbæk: Kunst, fødevarer 

Der kan godt være overlap, således at flere (men ikke alle) byer er gode til 
det samme. HCV orienterede om, at dette emne også havde været drøftet på 
Byfora mødet, hvor det blev besluttet, at kommunen udarbejder et oplæg 
omkring en workshop el. vedr. dette emne. 

 Hans Chr. deltog i seminar om Mobilitetspolitikken d. 6.11.  
 Hans Chr. deltog i møde d. 8.11. med Poul Gregersen fra Ringkøbing-Skjern 

Kommune om grønne områder i Ringkøbing, se nedenfor pkt. 4. 
 Hans Chr. afholdt møde med projektgrupperne i Ringkøbing Udviklingsforum 

d. 19.11. Der er udsendt referat fra mødet. 
 Christina og Hans Chr. deltog i møder d. 22.5., 3.9. og 20.11. om 

havneudvidelsen, se nedenfor pkt. 6. 
 Hans Chr. deltog i møde med Ringkøbing-Skjern Kommune og DSB d. 

21.11. vedr. fremtidig anvendelse af Ringkøbing Station, se nedenfor pkt. 5. 



 Der er afholdt styregruppemøde i Byfora d. 21.11. Referat fremsendes 
snarest. 

 Der er møde d. 26.11. om Fritidslivspolitik. Martine og Julie deltager. 
 Der er workshop d. 3.12. kl. 18 – 21.30 i Højmark forsamlingshus om 

profilering og bosætning. Udviklingsforum er inviteret. Invitationen 
vedlægges. 

2. Opsamling på drøftelsen af mission og vision 
Det er aftalt med Jimi Holstebro, at han deltager i mødet kl. 19.00 mhp at drøfte 
vores forventninger til vores logo.  
Jimi Holstebro deltog i dette punkt. Bestyrelsen gav input til Jimi omkring ønsker til 
logoet. Der blev bl.a. henvist til figuren i Helhedsplanen side 7, som måske i en 
mere stilistisk form kunne indgå. Farverne grøn, blå og rød vil være relevante. HCV 
sender link til Jimi til Helhedsplanen.  
Jimi udarbejder oplæg til nyt logo og fremsender til drøftelse på mødet d. 17.1. 

3. Kommunikationsopgaven 
Status på arbejdet med hjemmeside, facebook m.v. v/Martine  
Martine og Julie har aftalt, at Julie overtager kommunikationsopgaven.  
Det blev aftalt, at videoen om RUF udskydes til foråret. Julie kontakter John G. 
herom. Hjemmesiden for RUF er live nu. Hvert bestyrelsesmedlem fremsender 
portrætfoto samt kort info om sig selv (hvorfor er du med i RUF?) til Julie. 
Det blev aftalt, at referater fra bestyrelsesmøderne lægges på hjemmesiden. 
Der oprettes ligeledes en særskilt side for alle projektgrupperne, så den enkelte 
projektgruppe kan få et eget link til hjemmesiden. 
Endvidere oprettes der en oversigt over projekter, RUF er involveret i. HCV sender 
oversigt til Julie   

4. De grønne områder i Ringkøbing 
Skovfoged Poul Gregersen fra Ringkøbing-Skjern Kommune har kontaktet RUF 
vedr. de grønne områder i byen. Forslaget går på, at der etableres et møde for 
borgerne i Ringkøbing omkring de grønne områder i byen. Der er flere 
indfaldsvinkler til det: Pasningsniveau, Stier, De grønne kiler i Helhedsplanen 
m.m.m. Ønsket er, at RUF står som indkalder til mødet og er mødeleder. 
Kommunen vil så komme med oplæg. Mødet tænkes afholdt i marts/april. 
Kort drøftelse af projektet og opbakning hertil. 

5. Stationsbygningen 
Der har været møde med Ringkøbing-Skjern Kommune og DSB d. 21.11. omkring 
den fremtidige anvendelse af stationsbygningen. Der er opbakning til, at vi går 
videre i processen og finder frem til anvendelsesformål samt hvorledes det videre 
arbejde organiseres. Der er aftalt et møde med fritids- og kulturchefen d. 28.11., 
hvor dette aftales nærmere. 
HCV orienterede om arbejdet, der er igangsat nu. Der er indkaldt til første møde i 
arbejdsgruppen d. 5.12. Der arbejdes henimod, at der foreligger en første 
beskrivelse af anvendelsesformen i februar 2019, som styregruppen så kan 
forholde sig til. 

6. Udvidelse af havnen 
Ringkøbing Udviklingsforum har deltaget i møder med projektejerne, rådgiverne og 
kommunen. Hensigten er, at Ringkøbing Udviklingsforum bidrager som facilitator på 



borgerinvolveringen. Hans Christian orienterer nærmere herom.   
HCV informerede om møderne med kommunen og projektejerne. Tidspunkt for 
borgermøder meldes ud i god tid. Kan der lægges et link til projektet på 
hjemmesiden – HCV undersøger.   

7. Fastlæggelse af rammer og indhold for 
generalforsamlingen i 2019 
Vi drøfter den nærmere tilrettelæggelse af det praktiske omkring oplæg fra Bjarke 
Hansen og  generalforsamlingen herunder drøftelse af 
bestyrelsessammensætningen efter næste generalforsamling idet Flemming har 
meddelt, at han ikke fortsætter i bestyrelsen. 
HCV arbejder videre med sponsor til næste års generalforsamling. 
Flemming har meddelt, at han ikke fortsætter i bestyrelsen. Julie overvejer. 
HCV orienterede om, at RIF ikke har mulighed for at indgå i bestyrelsen. 
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer blev drøftet. HCV arbejder videre herudfra.  

8. Eventuelt 
Carsten foreslog, at man kontakter alle idrætsforeninger i byen med henblik på et 
tættere samarbejde mellem dem. Det har fra starten af også været et af de 
elementer, der skulle indgå i RUFs arbejde. Det blev også drøftet, at det kunne 
være relevant at kontakte øvrige foreninger mhp samarbejder. Der er rigtig mange 
foreninger, der hver især inden for deres område måske kunne have glæde af et 
tættere samarbejde.  

9. Kommende møder 
Kommende møder i foråret er aftalt til: 

 Torsdag d. 17. januar kl. 19-21 
 Torsdag d. 28. februar kl. 19-21 

 Der er aftalt generalforsamling mandag d. 18. marts 2019. 


