Ringkøbing Udviklingsforum
Referat fra møde med projektgrupperne den 15.08.2019
Deltagere:
Børnenes By: Carsten Stubkjær Mumm
Tilflyttere: Juliane Løndahl Jensen (tovholder)
Inkluderende fællesskaber: Anne Mette Kjær (tovholder)
Frivilliggruppen vedr. Naturkraft: Inge Marie Vestergaard (tovholder)
Ringkøbing Udviklingsforum: Hans Chr. Vestergaard (formand)
Afbud:
Mere puls på Pulsparken og Altid liv på havnen: Finn Jakobsen (tovholder) og Poul Jørgensen
Skolegrunden: Lene Pedersen (tovholder)
Deltog ikke:
Stationsbroen: Arne Vedsted (tovholder)
Kreativt værksted: Ann Holm Nielsen
Morten Lund

Referat:
1.

Information om aktiviteter i de enkelte projektgrupper

Anne Mette fortalte om brætspilsgruppen, som gruppen kaldes fremover. Det går godt. Arrangementerne
afholdes i Rofi. Program for 25. september og året ud. Mødes hver anden onsdag. I snit 15-20 hver gang.
Facebookgruppe: Brætspilshygge Ringkøbing med 85 følgere. Opretter ikke en forening for at søge støtte.
Bruger måske ikke de bevilgede penge; har ingen husleje og folk tager selv spil med. Det aftaltes, at
pengene indtil videre reserveres til gruppen med mindre andet aftales.
Juliane siger, at der ikke er meget at fortælle. Der sker også meget for tilflyttere i det hele taget. Ser ikke
behov for nye initiativer for tilflyttere, men at informere om, hvad der sker, bl.a. InWestjylland. Hvordan får
man kontakt med dem, der ikke selv er opsøgende? Velkomst-café synes at mangle i Ringkøbing. OBS 29.
august er meldt ud! Juliane følger op på det. Hvem står bag? Hvem giver indhold til det? Det vil være godt
med at få et overblik over relevante facebooksider og tilbud i Ringkøbing, så det bliver let at få netværk for
tilflyttere. Tilflyttergruppen nedlægges hermed. Juliane vil gerne bidrage fremover ved behov.
Carsten fortæller, at der er sendt 3 ansøgninger af sted vedr. støtte til Moslemekka og Svømmeamfi ved
hjælp af Kjeld Juel. Realdania har sagt nej til at støtte. Møde med kystdirektoratet om tilladelse til
Svømmeamfi. Drøftelser af, hvordan man bedst lægger op til det temaøde. Kjeld Juhl bistår Børnenes By
med ansøgninger til lokal fondracing, når der forhåbentligt er tilladelse fra kystdirektoratet. Kan fondracing
koordineres mere generelt i Ringkøbing og hele kommunen? Via Byforum?
Børnenes By har brugt de bevilgede penge fra Udviklingsforum og udarbejder en tilbagemelding herom.
Frivilliggruppen vedr. Naturkraft: Indtil udgangen af juli er der afholdt 44 rundvisninger med godt 900
gæster. Aktuelt er der 18 frivillige. Rundvisningerne – både de annoncerede og dem, de frivillige giver på
forespørgsel – fortsætter året ud. De frivillige har også fortalt om Naturkraft ved 4 aktiviteter på Torvet i
Ringkøbing. Der er også afholdt en rundvisning på Naturbydelen, og der er planlagt en kombineret

rundvisning på Naturkraft og Naturbydelen den 1.9. Om kort tid annonceres efter frivillige til at plante
træer i det rekreative område ved Naturkraft og andre praktiske opgaver. Når Naturkraft åbner 4. juni
2020, vil der være behov for endnu flere frivillige.
Finn har mailet følgende:
Status på projektgrupperne Liv på Havnen og Pulsparken er at der ikke er sket så meget siden sidst.
Liv på Havnen venter fortsat på tilbagemelding fra Kystdirektoratet om strandfredningen ophæves omkring
havnen. Såfremt dette sker kan vi komme videre med badestrandsprojektet der, hvilket som bekendt
forholdsvist hurtigt vil kunne gennemføres via Rotarysamarbejdet. Desværre har vi ingen melding på
hvornår vi kan forvente svar - det trækker åbenbart meget ud.
Pulsparken er kommet lidt på mellemhånd, idet samarbejdet med Børnenes by ikke rigtig udvikler sig. Vi
skal derfor tilbage til egne rækker, og jeg har haft til hensigt at få samlet gruppen, så vi kan få reorganiseret
og sat gang i projekterne, hvor særligt paddletennisdelen skal have noget fokus, da der er kommunale
midler hertil. Tilsvarende projekter er sat i gang i andre byer i Kommunen.
Jeg har desværre ikke kunnet finde tiden hidtil, men håber når jeg er tilbage fra ferie om 14 dage at kunne
få arrangeret et møde.
Vedr. stationsbro fortæller HC, at man har fået afslag på ansøgning fra Realdania. Skjern har måske en idé
til en alternativ løsning til en bro, som også kan være relevant for Ringkøbing.
HC har haft et møde med Per Green, bl.a. vedr. skolegrunden. Der kom ikke noget konkret ud af mødet.
2.

Information fra Ringkøbing Udviklingsforum

Information om aktiviteter i Udviklingsforum siden sidste møde i november 2018.
A. Foreningen Ringkøbing Udviklingsforum
• Generalforsamling d. 18.3. 2019
Oplæg fra Bjarke Hansen, Primotours
• Medlemskab af RUF – opfordre alle deltagere i projekterne til det.
B. Projektgrupper
Der er i dag 9 projektgrupper.
C. Tilskud fra Ringkøbing Udviklingsforum
Der er bevilget tilskud til to projekter:
Vonåen – Det Blå Trail – 40.000 kr. til udarbejdelse af ansøgning til LOA
1770 tals festival – 30.000 kr. til køb af telt
Stadig mulighed for at søge tilskud.
D. Medlem af ”Byfora” i Ringkøbing-Skjern Kommune (et byforum for hver af de fem centerbyer i
kommunen)
• 3 årlige møder
E. Konkrete projekter/aktiviteter, foreningen har været/er involveret i:
• Projektgrupperne
• Stationsbroen – stor opbakning – afslag på ansøgning fra Realdania
• Fremtidig anvendelse af Stationen
i. Arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til fremtidig anvendelse: Ungdomshus og
cafe (socioøkonomisk virksomhed)
ii. Møde med Slots- og Kulturstyrelsen 19.8. – fredet bygning
iii. Byrådspræsentation 20.8.
iv. Finde finansiering. Herefter realisering
• Vonå – Det Blå Trail. Følgegruppe. Møder med kommunen, lodsejere, pumpelaug m.fl.
Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden og Nordea Fonden.
Adgang langs vandvejen og ad stier ved siden af åen. Fase 1: Etablering af nedslagspunkter:
Kanoklubben, Naturkraft, Pumpestation, Gl. Sommerlyst.
Flydende platforme. Spang/bro over Følling Bæk.
• Projekt omkring stier og grønne områder i Ringkøbing sammen med RKSK.

•
•
3.

Præsentation af foreningerne i Radio Ringkøbing.
Igangsætte projektet omkring Street Food på havnen.
Tilskud fra Ringkøbing Udviklingsforum til projektgrupperne m.fl.

Jfr. ovenstående så opfordres projektgrupperne til at indsende motiverede ansøgninger mhp at få andel i
Udviklingsforums midler.
4.

Eventuelt fælles initiativer

Der aftaltes ikke øvrige aktiviteter ud over det, der fremgår af ovenstående.
5.

Fastlæggelse af dato for næste møde

Punktet gav anledning til en drøftelse af disse møders formål og indhold. HC tilkendegav, at det oprindelige
formål med møderne var dels at kunne informere hinanden på tværs af grupperne, hvad man har gang i,
for derigennem måske at kunne finde fælles arbejdsflader, dels få inspiration fra hinanden og give gode råd
og vejledning og endelig at identificere nye indfaldsvinkler og ideer til nye projekter for det videre arbejde i
Udviklingsforum.
Der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvor meget grupperne bruger hinanden. Der er måske også nogle
grupper, som ikke har så meget glæde af at deltage i møderne?
Det blev aftalt fremover kun at afholde et årligt møde med projektgrupperne og lægge dette møde forud
for generalforsamlingen i Udviklingsforum, så alle bagefter kan deltage i generalforsamlingen. Det kunne
også give mulighed for eventuelle tilbagemeldinger til generalforsamlingen om arbejdet i projektgrupperne.
Dato for næste generalforsamling er pt ikke fastlagt.
6.

Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Referent: Inge Marie Vestergaard

