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Mødereferat 

Møde med projektgrupperne d. 4. juni 2018 kl. 19 – 21 i Primohuset, Ringkøbing. 

 

Deltagere:  

Mere puls på Pulsparken og Altid liv på havnen 

Finn Jakobsen (tovholder) og Poul Jørgensen 

Tilflyttere 

Juliane Løndahl Jensen (tovholder) – afbud pga sygdom 

Kreativt værksted 

Ann Holm Nielsen (tovholder) 

Inkluderende fællesskaber 

Morten Lund 

Skolegrunden 

Lene Pedersen (tovholder) 

Stationsbroen 

Arne Vedsted (tovholder) – deltog ikke 

 

1. Information om aktiviteter i de enkelte projektgrupper  

Mere Puls på Pulsparken og Altid liv på havnen 

Finn og Poul refererede fra gruppens arbejde. Der er fremsendt en projektbeskrivelse til kommunen af 

ændringer på Pulsparken med mange gode forslag til den fremtidige indretning. Det omfatter bl.a. et bedre 

indblik fra vejen til området ned mod svømmehallen og fjorden. Der indgår også flere p-pladser. 

Vinterbadet udgår, da andre arbejder med dette projekt. Der planlægges en sandstrand både ved havnen 

og nedenfor svømmehallen. Gruppen har snakket med naboerne til Pulsparken, der alle bakker op om 

projektet. Kommunen har deltaget i en besigtigelse og udtalt sig positivt om projektet. Projektet er nu 

sendt til høring hos Lokale- og Anlægsfonden, der har indsigelsesret, da de har finansieret den nuværende 

Pulspark. Der afventes tilbagemelding herom. Det aftaltes, at Hans Christian forespørger hos Per Høegh 

om, hvornår der kan ventes svar fra fonden og dermed fra kommunen. 

Skolegrunden 



Lene fortalte, at der ikke var sket noget i projektgruppen siden mødet i november 2017. Dengang havde 

man haft en kontakt til Per Green, der ejer grunden. Projektgruppen har givet forslag til Per Green omkring 

bygningsmassen – et markant, anderledes byggeri – energivenligt – gerne åbent for byens borgere. Man 

kunne forestille sig et kulturhus nærmest ved Nygade og boliger nærmest Aldi. 

Kreative Værksteder 

Ann fortalte, at gruppen havde delt sig op i to grupper 

• En gruppe for professionelle kreative kunsthåndværkere (Lone Keilberg er tovholder) 

• En gruppe for øvrige, der interesserer sig for kreative håndværk 

Ann er kontaktperson til begge grupper. 

Man har fundet frem til, at Stationsbygningen og Posthuset ikke er de mest velegnede bygninger til 

formålet, så man arbejder i stedet med en alternativ placering. Arbejdet i projektgruppen er derfor lidt på 

stand by indtil man får afklaret mulighederne for en ny placering. 

Ann kunne samtidig fortælle om det arbejde vinterbadeklubben Neptun gør vedr. etablering på havnen. 

Der har været rettet henvendelse til Sejlklubben. Dette gav ikke en løsning. Der er i stedet fremsendt 

forslag til et klubhus på 37 m2 placeret ved siden af Toiletfaciliteterne ved havnen. Det er der givet 

byggetilladelse til. Der arbejdes samtidig med at etablere en badebro og svømmebaner i fjorden (50, 100 og 

500 m) og en sauna. Ligeledes planlægges en boardwalk ned mod lystbådehavnen. Der er sendt ansøgning 

til Nordeafonden, som er positive. Man afventer endeligt svar till september.  

Inkluderende fællesskaber 

Morten fortalte, at man havde afholdt et spisearrangement på Cafe Teske. Det fungerede godt. Derefter 

blev der planlagt et nyt arrangement, hvor der alene tilmeldte sig en deltager. Der blev derfor aflyst.  

I arrangementerne indgår spisning og brætspil. Man overvejer at dele det op i to særskilte arrangementer. 

Gruppen afholde møde d. 5.6. om det videre forløb. Måske planlægges der 2 arrangementer til efteråret. 

Det blev foreslået, at gruppen tager kontakt til Dagbladet (Poul Osmundsen) vedr. omtale af kommende 

arrangementer i Dagbladet og Ugeavisen.  

Tilflyttere 

Juliane kunne ikke deltage pga sygdom, men havde sendt en kort info om gruppens arbejde:  

”Der er ikke sket meget i gruppen. Gruppen er meget snævret repræsenteret, da vi næsten kun er en 

gruppe kollegaer. Vi er nogle stykker der overveje om vi blot fortsat skal lave nogle arrangementer, som vi 

gjorde i løbet af sidste sommer. Der er derfor ikke meget nyt desværre.” 

Stationsbroen. 

Arne deltog ikke i mødet.   

2. Information om Udviklingsforum 

Hans Christian informerede om arbejdet i Udviklingsforum. Der er vedlagt referatet et særskilt notat 

herom. 

3. Eventuelt fælles initiativer 



Ud over aftaler, som er refereret ovenfor under de enkelte projektgrupper, så blev det forslået, at 

Udviklingsforum tager initiativ til at få etableret et kursus og eventuelt information om fundraising. Der er 

mange, der har vanskeligheder ved at finde finansiering til de enkelte projekter. Det vil være rigtig godt at 

få viden om, hvordan man gennemfører fundraising. 

Det blev aftalt, at Hans Christian tager det med til næste møde i Byfora med det formål, at der laves et 

fælles initiativ omkring information om/undervisning i fundraising for alle centerbyerne i samarbejde med 

kommunen.  

4. Eventuelt herunder fastlæggelse af dato for næste møde 

Det blev aftalt, at Hans Christian informerer Dagbladet om drøftelserne på dette mødet. 

Endvidere blev der aftalt et nyt møde mellem Udviklingsforum og projektgrupperne mandag d. 19. 

november 2018 kl. 19-21 i Primohuset.  

 

Tak for et godt møde. 

Referent Hans Christian Vestergaard 


