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1. Information om aktiviteter i de enkelte projektgrupper 
  
Børnenes by 
Er udsprunget fra Alkjærskolen. Baggrund for etableringen af projektet er: Kan man på tværs af flere 
institutioner/foreninger få et bedre samarbejde? Kan man få aktiviteter for alle aldersgrupper? Er det 
muligt at skabe bedre fysiske forbindelser? Har måttet beslutte en fysisk afgrænsning af projektet i 
Ringkøbing.  
Fundraiser er sat i gang. Forening er etableret. Detailbeskrivelser skal udarbejdes for at få fonde til at 
bidrage. Forventer at søge penge i 2019 og starte med projekter i 2020. Projektgruppe Børnenes by 
fusionerer med projektgrupperne Mere puls på Pulsparken og Altid liv på havnen. Fondsansøgninger for de 
3 projekter samskrives, så der bliver nogle større projekter at søge midler til. Koordineres også med 



aktiviteterne i Neptun, så der ikke er overlap. Projektbeskrivelse for Børnenes by vedlægges referatet.  
  
Altid liv på havnen/Mere puls på Pulsparken  
I marts blev man færdig med plan for Mere puls på Pulsparken. Lokale- og Anlægsfonden skulle spørges 
først, da de havde finansieret det oprindelige projekt. De har nu sagt ok. Vedr. Projektet omfatter også en 
Paddlebane ved tennisklubben. Altid liv på havnen ønsker man at anlægge en badestrand både ved havnen 
og ved svømmehallen. Håber at det lykkes af få kystfredningslinjen fjernet. Børnenes by har også behov for 
at få kystfredningslinjen fjernet. Et nyligt afholdt møde har betydet, at de 3 projekter planlægges sammen 
jfr. ovenfor.  
  
Tilflyttere 
Har haft arrangementer med fra 8 til 20 personer. Men vanskeligt at få flere nye med. Ambassadørkorps: 
Gruppen er blevet ambassadører. Hans Christian foreslår, at man undersøger, om virksomheder vil bidrage 
med at få medarbejdere henvist til tilflytteraktiviteter, da det pga af persondata forordningen er blevet 
vanskeligere for kommunen at kontakte tilflytterne direkte. Juliane er positiv heroverfor. Ideen kan også 
anvendes til rekruttering af medlemmer til Inkluderende fællesskaber. Carsten: Foreslår at lave en 
Ringkøbing app på sigt, så man kan se information om byen. Samt med QR kode, som kan sættes 
“overalt”.  Både for tilflyttere og turister.  
Naturens Rige app er også relevant at anvende. 
Hans Christian tager ovennævnte med til møde i projektgruppe omkring profilering af Ringkøbing. 
  
Kreativt værksted 
Vil gerne ind på Materielgården på sigt. Materielgården var som forslag med på budgetkonferencen. 
Gruppen planlægger nu små events. I efterårsferien var det et arrangement i Medborgerhuset om 
græskarskæring. Det var en succes med ca. 25 deltagere. Nye aktiviteter kommer næste år.  
 
Ann fortæller om Neptun: Har fået fondsmidler til deres projekt. Regner med at kommunen bevilger det 
resterende beløb. Håber, at broen bliver lavet i foråret. Klubhus, svømmebane, sauna, trapper ned til 
vandet mv. laves evt. i flere etaper.  
 
 Inkluderende fællesskaber 
På møde i gruppen er det besluttet at give projektet en chance til. Der er 3 aktive i gruppen. Satser på 
brætspil; nu i lokaler i Rofi. Har haft 5 arrangementer. Ny Facebookgruppe har allerede 45 medlemmer. Der 
er gns. 20- 25 deltagere til arrangementerne  -  bred aldersgruppe. Foreløbig er det gratis at være i Rofi, da 
Rofi håber, at nogle vil få lyst til at deltage i andre aktiviteter i Rofi. Alternativt anvende Medborgerhuset, 
som allerede har mange brætspil. Vil måske prøve igen med fællesspisning i Café Teske. Evt. senere PR via 
Dagbladet. 
  
Stationsbroen 
HCV fortæller, da Arne ikke deltager i mødet. Der arbejdes på -  i samarbejde med kommunen - at lave en 
ansøgning om en bro i Ringkøbing.  
  
Skolegrunden og nærområdet 
Ingen fra gruppen deltager i mødet. Er meget afhængig af, hvornår Per Green ønsker at lave noget. Ann: 
Der er behov for parkeringspladser på området.  
  
Frivilliggruppen vedr. Naturkraft 
Naturkraft har anmodet Ringkøbing Udviklingsforum om at bistå med at få frivillige til at være behjælpelige 
med at udbrede kendskabet til Naturkraft og til naturen i Ringkøbing. Det organiseres via en ny 
projektgruppe i Udviklingsforum. Der er 12 frivillige, som har meldt sig. Det første fællesmøde holdes 22. 



november. 6 frivillige deltog i en event på Torvet i efterårsferien for at fortælle om Naturkraft. Realdania By 
og Byg er interesserede i, at de frivillige også bidrager med at øge kendskabet til Naturbydelen. 
Købstadschefen er meget interesseret i, at der kommer flere events vedr. Naturkraft på Torvet fremover.  
  

2. Information fra Ringkøbing Udviklingsforum 
 Se det udleverede bilag, som vedlægges referatet. 
 

3. Tilskud fra Ringkøbing Udviklingsforum til projektgrupperne m.fl. 
Se det udleverede bilag, som vedlægges referatet. 

  

4. Eventuelt fælles initiativer 
Ikke ud over hvad der er nævnt under pk. 1.  

  

5. Fastlæggelse af dato for næste møde. 
Mandag den 3.6. 2019 kl. 19. 

  

6. Evt. 
Poul: Hvad skal der ske med den gamle del af politistationen? Pt. har der ikke været henvendelser 
herom.  
Ann: Hvordan bliver Udviklingsforum repræsentative ved høringer? Opgaven med at give høringssvar 
drøftes på møder i “Byfora”. Er en vanskelig opgave at udføre hensigtsmæssigt. Udviklingsforum er ikke 
talerør for andre foreninger. Udviklingsforum vil gerne være garant for gode processer med 
information og debat, inden byrådet træffer en beslutning.  
 

  


