
Åbnings- og telefontider 
Mandag 10.00-17.00  
Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

 

 

Returadresse 
Land, By og Kultur – Planlægning 
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

Udvikling af Ringkøbing                                                                                                
Referat fra møde med projektgrupper den 27. november 2017 
 

Udviklingsråd Ringkøbing: 

Det kommende udviklingsråd i Ringkøbing, ønsker at understøtte projektgrupperne. Der var enighed 
om at projekttovholdere og udviklingsrådet mødes 3-4 gange om året eller efter oftere. 
Udviklingsrådet bliver etableret som en forening, sammensat af repræsentanter fra henholdsvis 
virksomheder, foreninger og borgere.  

Rådet skal blandt andet sikre koordinering af projekter mv. i Ringkøbing. Projekttovholderne bør 
løbende holde Udviklingsforum orienteret om projektændringer, så koordineringen kan sikres på 
tværs af grupperne, og andre initiativer i byen. 

 Udviklingsrådet har et tæt samarbejde med de andre hovedcenterbyer. Udviklingsrådet kan være 
aktive ift. fondsøgning og generel hjælp.  

Der afholdes borgermøde om etablering af udviklingsrådet den 7. december 2017 i Huset Venture kl. 
19.00-21.00. Alle borgere, virksomheder og foreninger i byen er inviteret. 

Der var ønske om at etablere en digital platform til kommunikation mellem udviklingsrådet og 
grupperne.  

 

Status på projektgrupperne: 

Inkluderende fællesskaber: 

Der har været afholdt to møder i gruppen. Gruppen har fokus på etablering af en brætspilscafe og 
fællesspisning. De ønsker et sted i gågaden med køkkenfaciliteter. De har haft møde med lederen af 
ROFI centret Per Andersen vedrørende lokaler i ROFI centret. I ROFI centret er det oplagt at have et 
tema hver uge evt. skydning, badminton mv. Gruppen overvejer at etablere en forening.  

Tilflyttere: 

Gruppen savner nye input. Overvejer at slå sig sammen med gruppen vedrørende inkluderende 
fællesskaber. 

Sagsbehandler 
Camilla Riser Myrvig 
Direkte telefon 
99741336 
E-post 
camilla.riser.myrvig@rksk.dk  
Dato 
1. december 2017 
Sagsnummer  
17-036201 
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Kreative værksteder: 

Der har været stor interesse for projektet og gruppen tæller pt. 10 medlemmer nu. Gruppen er ved at 
definere indholdet af de kreative værksteder. Gruppen har kig på to lokaliteter enten 
stationsbygningen eller det gamle posthus. Til at starte med er det tanken, at de kreative værksteder 
skal være forbeholdt de lokale kunsthåndværkere fra latinerkvarteret, da de mangler et sted at 
arbejde sammen. Senere er det ideen at åbne de kreative værksteder op for alle borgere i byen. 

Skolegrunden: 

Naboerne har stor ejerskab til grunden. Gruppen har holdt et møde med Per Green. Gruppen har sendt 
et oplæg til kommunen som inspiration for den kommende lokalplanproces. Gruppen ønsker 
ældreboliger, kulturhus og bibliotek på grunden.  

Altid liv på havnen: 

Medlemmerne af gruppen sidder også i gruppen ”Mere Puls på pulsparken”, og har haft fokus på at 
arbejde med Pulsparken i første omgang.  

Mere puls på pulsparken: 

Gruppen har sendt et oplæg til kommunen, og har fået tilknyttet en kommunal kontaktperson. 
Gruppens overordnede mål, er at skabe en mere åben pulspark med mere lys og flere aktiviteter. 
Gruppen har haft et møde med Carsten fra Børnenes by projektet. Højen med rutsjebaner ønsker de at 
flytte, og skabe plads til p-pladser i stedet. Højen tager også det flotte udsyn til fjorden. Gruppen 
ønsker at udvide vejen forbi vesterhavshallen ned mod svømmehallen. Der er et ønske om at etablere 
småbørnsaktiviteter samt flytte basketbanen. Man ønsker en sti fra saunaen ved svømmehallen, ned til 
fjorden og etablere vinterbademuligheder. Der er også ønske om at etablere shelters, bålsted og 
paddletennis på området.  

Vinterbade klubben Neptun er ved at etablere et vinterbadested ved havnen for enden af autocamper 
pladsen. Der er en fin vanddybde. Foreningen har fået en midlertidig tilladelse fra Kystdirektoratet. 
Klubben er i dialog med sejlklubben om at benytte deres lokaler til fællesaktiviteter.  

 
Kommunikation/branding 

Hans Christian foreslog, at tovholderne kontakter Dagbladet ved Poul Osmundsen, og fortæller om 
deres projekter. 

 

Tak for en godt møde. 

 

Venlig hilsen 
 
Camilla Riser Myrvig 
 
Land, By og Kultur – Planlægning 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
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I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver 
personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, 
blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at 
berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. 

 

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig. 
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