Ringkøbing Udviklingsforum
Bestyrelsesmøde torsdag d. 28. februar 2019. kl. 18.00 – 21.00
Sted: Hotel Fjordgården, Ringkøbing
Deltagere: Hans Christian Vestergaard (HCV), Martine Brumsbjerg (MB), Jacob M.
Rasmussen (JMR), Julie Vesterby (JV), Christina Hedegård (CH) og Carsten Mumm (CM).
Fraværende: Flemming Merrild (FM).
Referat:

1. Siden sidst











Arbejdet med ansøgning til Realdania vedr. Stationsbroen har udviklet sig til
også at omfatte ombygning af stationsbygningen, fase 1, således at det
bliver en samlet ansøgning omfattende begge projekter. DSB har
tilkendegivet, at de vil bidrage til ombygningen af stationsbygningen. Der gør
Jyske Bank også. De unge, der er involveret i arbejdsgruppen omkring
stationsbygningen har ligeledes tilkendegivet, at de påregner at kunne
indsamle 1 mio. kr. fra forskellige fonde til ombygningen.
Selve arbejdet med udarbejdelsen af ansøgningen har medført møder d.
15.1., 17.1., 25.1., 30.1., 4.2. og 19.2. Det er således en intens proces, hvor
Kirsten Høj Andersen er tilknyttet som skribent, der delvis finansieres af
Ringkøbing-Skjern Kommune. Ansøgningen fremsendes til Realdania d.
27.2.
Sideløbende med udarbejdelsen af ansøgningen til Realdania fortsætter
arbejdet med konkretisering af indholdet af stationsbygningen. Der blev
afholdt møde i arbejdsgruppen d. 4.2. og der gennemføres en workshop d.
25.2., hvor der deltager 25 personer. Det er primært unge fra forskellige
områder i Ringkøbing samt personer med tilknytning til lokale fødevarer.
Målet er at få idegenereret omkring indholdet. Jyske Bank bidrager med
facilitering af workshoppen.
Profilering af Ringkøbing – Arbejdsgruppe
Hans Chr. har deltager i møde d. 23.01. Næste møde er aftalt til d. 28.2.
Gruppen vil fokusere på virksomhedernes indsats overfor såvel
medarbejdere, der pendler ind til Ringkøbing hver dag som overfor nye
medarbejdere, der netop er flyttet til Ringkøbing. Vi arbejder med at give
virksomhederne nogle værktøjer til at sikre fastholdelse/få medarbejderne.
Arbejdet koordineres med de øvrige indsatser i kommunen på området.
Projektgruppen for frivillige til Naturkraft har gennemført 6 vandreture fra
Torvet til Naturkraft i vinterferien. Der deltog 60 borgere. I foråret udbydes
ture til Naturkraft, hvor man kan komme op på volden. Der er mulighed for
byens foreninger, virksomheder m.fl. at booke guidede ture.
Hans Chr. har haft møde d. 12.2. med Vestjysk Bank om sponsering af
generalforsamlingen d. 18.3. Banken bidrager med op til 7.500 kr.
Hans Chr. har haft møde med leder af Medborgerhuset Pernille Priess
Pedersen. Hun vil gerne samarbejde med RUF og tilbød, at vi kan holde
møder der. Det koster 15 kr. pr. deltager pr. gang og 20 kr. pr. deltager for
kaffe og kage. Endvidere vil Medborgerhuset gerne indgå i drøftelser
omkring den fremtidige drift af Stationsbygningen.








Vedr. feriebyen Ranonia, så blev der afholdt pressemøde d. 16.1., som
resulterede i en fin omtale i Dagbladet. Efterfølgende har der været afholdt et
lukket borgermøde for havnens interessenter d. 22.1. og et åbent
borgermøde i Rådhushallen d. 5.2., hvor der deltog omkring 200 borgere.
Også dette møde blev godt refereret i Dagbladet. RUF har haft en
facilitatorrolle ved møderne.
Vedr. ansøgningen til Trail – Vonåen, er der indsamlet midler fra
Landbobanken på 125.000 kr., og 15.000 fra hhv. RAH. Vestjysk
Landboforening og Erhvervsvækst Ringkøbing. Naturkraft og RUF bidrager
hver især med 40.000 kr. På baggrund heraf er der afholdt møder d. 4.2.,
hvor aftalegrundlaget blev underskrevet. Første møde i følgegruppen
afholdes d. 22.2., hvor projektet sættes i gang. Det forventes, at
ansøgningen til Lokale- og Anlægsfonden er færdig inden sommer.
Der er afholdt møde i Byfora (de fem udviklingsfora i kommunen) d. 6.2. Der
er fremsendt referat fra mødet til bestyrelsen.
Børnenes By har lavet en stor udstilling i Rådhushallen hvor bl..a
Helhedsplanen indgik. De. 19.2. var der reception på udstillingen, hvor RUF
overrakte de 100.000 kr., der er bevilget. Det fik positiv omtale i Dagbladet.

2. Logo for RUF
Det er aftalt, at Jimi Holstebro fremsender nyt forslag til logo. Det fremsendes, så
snart det modtages.
CH fremsender udkast til logo, så snart det modtages fra Jimi.

3. Kommunikationsopgaven
Status på arbejdet med hjemmeside, facebook m.v. v/Julie
Ingen kommentarer til hjemmeside og facebook.
Det blev foreslået, at bestyrelsen i det nye år udarbejder en pjece (fx som ved
Gentænk Skjern). Det vil være et godt element i at tydeliggøre og informere bredt
ud om arbejdet i Ringkøbing Udviklingsforum.

4. Regnskab for 2018
Der fremlægges på mødet udkast til regnskab.
CM fremlægger regnskabet på generalforsamlingen, efter at det er forelagt og
godkendt hos revisor.

5. Fastlæggelse af rammer og indhold for
generalforsamlingen i 2019
Det er aftalt med Generator, at generalforsamlingen kan afholdes her. Vestjysk
Bank er være sponsor ved arrangementet.
Drøftelse af bestyrelsessammensætningen efter næste generalforsamling idet
Flemming og Julie har meddelt, at de ikke fortsætter i bestyrelsen.
Drøftelse af emner, der skal indgå i beretningen ved generalforsamlingen samt
emner, vi ønsker at arbejde videre med i 2019, og dermed kan drøftes på
generalforsamlingen. Udkast til beretningen herunder oplæg til debat omkring
kommende aktiviteter i ved generalforsamlingen fremsendes.
Det fremsendte materiale til brug ved generalforsamlingen blev drøftet og godkendt.
JV foretager registrering af alle deltagere i arrangementet ved indgangen bl.a. med
henblik på registrering af medlemmer, der har stemmeret ved generalforsamlingen.
Disse udstyres med en seddel, der giver dem adgang til at stemme, hvis det bliver

påkrævet. JV udarbejder en planche med angivelse af foreningens sponsorer.
HCV kontakter bestyrelsen mhp eventuelle praktiske opgaver i forbindelse med
planlægning og afvikling af generalforsamlingen i det omfang, der opstår behov for
det.

6. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen
Drøftelse af arbejdet i bestyrelsen i det forløbne år, herunder hvad har vi gjort godt,
og hvad kan vi gøre bedre.
Deltagerne evaluerede arbejdet i det forløbne år. Der blev udtrykt tilfredshed med
form og indhold for bestyrelsens arbejde. Der var ikke umiddelbart ønsker om
ændringer.

7. Eventuelt
Ingen kommentarer

8. Kommende møder
Kommende møder i foråret aftales med den nye bestyrelse i forlængelse af
generalforsamlingen.

