
Stiftende generalforsamling for 

Ringkøbing Udviklingsforum  
 
Onsdag d. 24. januar 2018, kl. 19.00. i Landbobankens lokaler, 
Torvet 1, Ringkøbing.  
 

Referat  
 
Tovholderen fra arbejdsgruppen H.C. Vestergaard bød 
velkommen til de 63 fremmødte foreninger, organisationer,. 
Virksomheder, institutioner og borgere. HCV takkede 
Landbobanken for husly og traktement. HCV informerede om, at 
der allerede var 19 personer, der havde tilkendegivet, at der gerne 
ville være medlem af det nye Udviklingsforum, men de kunne 
desværre ikke være til stede i aften.  
 

1. Valg af dirigent 
Advokat Jens Erik Pedersen, Thorninger blev valgt. 
 

2. Oplæg om baggrund for etablering af Ringkøbing 
Udviklingsforum samt forslag til vedtægter v/tovholder for 
arbejdsgruppen Hans Chr. Vestergaard 
Tovholder H.C. Vestergaard gennemgik baggrunden for 
etableringen af Ringkøbing Udviklingsforum. Oplægget er 
vedhæftet referatet. Som et led heri blev udkastet til 
vedtægter for Ringkøbing Udviklingsforum gennemgået. 
   

3. Forslag til vedtægter for Ringkøbing Udviklingsforum 
(forslag til vedtægter er vedlagt dagsorden) 
Vedtægterne blev drøftet. Der blev vedtaget følgende 
ændringer til forslaget: 
§ 3.2. ændres til: Foreningen har til formål på et almennyttigt 
grundlag at understøtte udviklingen af Ringkøbing, således 
at det er et godt sted at bo, leve, arbejde, uddanne sig, drive 
virksomhed og besøge. 
§ 3.5., 9 dot: Kunne være talerør for borgere, foreninger, 
virksomheder m.v. i Ringkøbing. 

 
4. Forslag til kontingent for 2018 

Der foreslås følgende kontingentsatser: 
 For medlemsgruppe 5.2.1. (foreninger, organisationer 

m.v.) og 5.2.2. (virksomheder, institutioner m.v.): 250 
kr. pr. år 



 For medlemsgruppe 5.2.3. (husstande og 
enkeltpersoner): 100 kr. pr. år   

Forslag til kontingent for 2018 blev vedtaget. 
 

5. Forslag til budget for 2018 
Forslag til budget for 2018 blev vedtaget med den ændring, 
at der afsættes 25.000 kr. til etableringsomkostninger. 
 

6. Valg af formand 
Dirigenten forslag på arbejdsgruppens vegne Hans Chr. 
Vestergaard som formand. H.C. Vestergaard præsenterede 
sig selv. H.C. Vestergaard blev valgt. 
 

7. Valg af 6 medlemmer til bestyrelsen: 
 3 medlemmer og 3 suppleanter repræsenterende 

medlemsgruppe 5.2.1. – foreninger, organisationer 
m.v. 
HCV foreslog følgende valg til bestyrelsen: 
Andreas Leidesdorff, Ringkøbing Idrætsforening 
Martine Brumsbjerg, Ringkøbing Ungdomsråd 
Carsten Mumm, Skolebestyrelsen på Alkærskolen 
Martine Brumsbjerg og Carsten Mumm præsenterede 
sig. Andreas Leidesdorff var ikke tilstede, men havde 
tilkendegivet, at han var villig til valg.De tre personer 
blev valgt. 
HCV forslog følgende som suppleanter: 
Flemming Merrild, Ringkøbing Sejlklub 
Niklas Stentorp Mogensen, Ringkøbing Ungdomsråd 
Bo Lodbjerg, Ringkøbing Boligforening 
De tre personer blev valgt. 
 

 2 medlemmer og 2 suppleanter repræsenterende 
medlemsgruppe 5.2.2. – virksomheder, institutioner 
m.v. 
HCV forslog følgende valg til bestyrelsen: 
Katja Dybdahl, Erhvervsvækst Ringkøbing 
Søren Hebro, Handelsforeningen 
Katja Dybdahl præsenterede sig selv. Søren Hebro var 
ikke til stede, men havde tilkendegivet, at han var villig 
til valg. De to personer blev valgt. 
HCV forslog følgende som suppleant: 
Julie Vesterby, Hippo Kommunikation.   
Julie Vesterby blev valgt. 
HCV informerede om, at Handelsforeningen gerne ville 
indstille den kommende Købstadschef som medlem af 
bestyrelsen, når denne er tiltrådt. Når dette sker, vil 



Søren Hebro fortsætte som suppleant. 
Generalforsamlingen tilsluttede sig dette.  
 

 1 medlem og 1 suppleant repræsenterende 
medlemsgruppe 5.2.3. – husstande og enkeltpersoner 
HCV forslog Christina Hedegård som medlem af 
bestyrelsen. Christina Hedegård præsenterede sig 
selv. Christina Hedegård blev valgt. 
HCV forslog Anni Damgaard som suppleant. Anni 
Damgaard blev valgt.  
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
HCV foreslog Allan Stampe, Vestjysk Bank som revisor og 
Jacob Møller, RAH A/S som revisorsuppleant. De blev valgt.  
 

9. Eventuelt 
Jacob Møller, RAH A/S tilkendegav, at RAH A/S gerne ville 
sponsere det nye Udviklingsforum med 5.000 kr.  
Peter Sand tilkendegav, at Naturkraft arbejde med en 
ansøgning på ca. 1 mill. kr. til et projekt i tilknytning til 
Naturkraft, som man gerne ville inddrage Ringkøbing 
Udviklingsforum som afsender på. 
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede den 
stiftende generalforsamling for afsluttet og dermed 
Ringkøbing Udviklingsforum som stiftet.  
H.C. Vestergaard takkede dirigenten for veludført arbejde.  

 
Bilag til referatet: 
Oversigt over deltagere ved den stiftende generalforsamling 
Oplæg – Ringkøbing Udviklingsforum 
Endelig godkendte vedtægter for Rindkøbing Udviklingsforum 
Godkendt budget for 2018 
 
 
 
 
 
 
Dirigent 
 
 
 
¨ 
Jens Erik Pedersen 


