
 
 

 

 
Udvidet bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november 2019. kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Medborgerhuset, Herningvej 5, Ringkøbing 
 
Deltagere: bestyrelse, revisor og suppleanter 
 
Dagsorden: 

1. Siden sidst 
• Stationsbygningen 

Ansøgning på 1,6 mio. kr. er under udarbejdelse til Ib Malgaard Lauridsens 
fond. 
Vi afventer tilbagemelding fra DSB på vilkår for overtagelse af 
stationsbygningen. Overtagelsen forventes at ske pr. 1.1.2020. 
Ungdomsrådet er i gang med at afklare, hvad de unge gerne vil bruge 
bygningen til, og hvordan de kommer i gang i det nye år med det. 
Arbejdsgruppen gennemfører en studietur d. 17.12. til Vordingborg og 
Middelfart for at se, hvordan de har taklet ombygning og nye anvendelser af 
stationsbygninger. 
Der arbejdes med at etablere en komite, der skal være den juridiske 
ansvarlige for stationsbygningen. Der er aftalt møde d. 4/12 

• Vonåen – Det Blå Trail 
Vi afventer stadig spændt på resultatet af ansøgningen til Lokale- og 
Anlægsfonden. 
Der arbejdes med opsætning af to informationstavler om Vonå projektet hhv 
ved Ny Sommerlyst og ved Naturkraft pavillonen ved N’et.   
Der er bevilget 20.000 kr. fra Nordea Fonden til afholdelse af en workshop 
for interesserede foreninger og personer. Følgegruppen for Vonå projektet 
mødes d. 9.1. for at planlægge workshoppen, der forsøge afholdt ved Gl. 
Sommerlyst.   

• Møde i Byfora 
Der er afholdt møde i Byfora (de fem udviklingsfora samt kommunen) d. 
20.11. Landdistriktsrådet deltog og det blev aftalt, at landdistriktsrådet 
fremover indgår i disse møder, så mødet nu dækker hele kommunen. 
Der fremsendes referat fra mødet, når det modtages 

• Ringkøbing-Skjern Medborgerhus 
HCV har på opfordring bistået Medborgerhuset med en strategiplan. 
Det er aftalt møde mellem de fem udviklingsfora i centerbyerne, 
landdistriktsrådet og Frivillig Vest omkring samordning af Medborgerhus 
aktiviteter i kommunen.  

• Grejbank 
Der har været møde med Frivillig Vest om etablering af en grejbank 
dækkende hele kommunen. Frivillig Vest er positiv. Projektet blev udvidet til 
også at omfatte en vidensbank, ligesom Frivillig Vest arbejder på at få 
oprettet et korps af frivillige, der kan indgå ved store events i kommunen. Der 
er aftalt møde mellem de fem udviklingsfora, landdistriktsrådet og Frivillig 
Vest om dette. 
Jacob anbefaler undersøgelse af muligt samarbejde med Ungdomsskolen 
omkring deres grej. 



 
 

 

• Projektgruppen for frivillige til Naturkraft. 
Der er pt 50 frivillige omkring Naturkraft. 
Der planlægges informationsaktiviteter i de øvrige centerbyer om Naturkraft. 

• Holmsland Sogneforening 
Der blev sidst informeret om, at Holmsland Sogneforening vil tage initiativ 
omkring etablering af en shuttle bus (elbus) fra Søndervig over Kloster til 
Ringkøbing. Dette projekt er der arbejdet videre med, og der planlægges nu 
at inddrage Hvide Sande i det. Ringkøbing-Skjern Kommune er aktiv 
deltager i projektet. 

• Videoproduktioner om foreningerne i Ringkøbing. 
Martine har produceret de første videoer. (Ringkøbing Station og RUF). De 
kan ses på RUF’s facebook. Der er planlagt 5 videoer. 

• Stier og grønne områder i Ringkøbing 
Der er rettet henvendelse til Ringkøbing-Skjern Kommune (skovfoged Poul 
Gregersen) om afholdelse af borgermøde om stier og grønne områder i 
Ringkøbing. Dette er aktualiseret af, at Naturkraft åbner d. 4.6. 2020, hvor 
der til den tid gerne skal være gode stiforbindelser fra Ringkøbing by til 
Naturkraft. Der er aftalt møde d. 4/12 

• Temamøde med byrådet d. 21.11. om detailhandel 
Byrådet afholder temamøde om detailhandlen – mere specifikt om placering 
af dagligvarebutikker i byerne. Der er udarbejdet oplæg fra RUF på baggrund 
af samtaler med Handelsforeningen, Kvickly og Bevaringsforeningen til 
præsentation på temadagen. Oplægget vedlægges dagsorden.  

• Havnens Hus: Erhvervsvækst, Udviklingsforum og Handelsforening har 
udtrykt ønske om at udvikle videre på konceptet og mødes derfor d. 19/12. 
Arkitekt Bo Christensen har præsenteret tegninger og idéer. Jacob sender 
mødeindkaldelse til Jeannette. 

2. Nationalparken 
Der har været afholdt møde i Skjern og Tarm om inddragelse af disse byer i 

Nationalparken. Der var en positiv stemning på mødet for det. 

Skal vi i Ringkøbing tilsvarende forsøge at få Vonå området med i Nationalparken? 

Det kunne fx ske ved at hele Ringkøbing Fjord inddrages i Nationalparken. Dermed 

vil det være sammenhængende op til Vonåen. 

Er det en god ide, og hvorledes griber vi det i givet fald an? 

HCV tager kontakt til Skjernå-projektet og foreslår samarbejde med Vonåprojektet, 

og Naturkraft. Samtidig foreslåes det at inddrage den resterende nordlige del af 

fjorden i nationalparken. 

HCV understreger at det som udgangspunkt ikke kommer til at have nogen 

konsekvenser for en by at være en del af en nationalpark, såsom indskrænkning i 

byggesager mm. 

 

3. FrivilligVest 
Der har været afholdt møde med FrivilligVest omkring samarbejde fremover. 

Resultatet af dele af mødet er omtalt ovenfor. 



 
 

 

Der blev endvidere drøftet muligheden af at etablere kursus for bestyrelserne i 

foreningerne evt. specifikt for bestyrelsesformændene. 

FrivilligVest tilbød at etablere et sådan kursus for foreningerne i Ringkøbing i 

samarbejde med RUF.  

Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi i givet fald kan indgå i dette. 

Der er nu aftalt møde mellem FrivilligVest og de 5 udviklingsfora omkring både 

fysisk grejbank samt videnbank, hvor man som forening kan søge hjælp. 

FrivilligVest udtrykker desuden ønske om afvikling af flere kurser – især foreslås et 

kursus for formænd i frivillige foreninger. Bestyrelsen vender muligheden for lokale 

erfa-grupper (evt. baseret på bogen ”At Lede en Sag”). Anni og HCV kontakter 

FrivilligVest mhp. videreudvikling. 

4. Information om RUF 
Det blev aftalt på sidste møde, at Jacob, Kirsten og Anni skulle planlægge, 
hvorledes RUF i december måned kan informere om sine aktiviteter samt forsøge 
at få nye medlemmer til foreningen. Det blev drøftet, om man evt. skulle 
samarbejde med Lions om dette.  
Tilbagemelding fra gruppen om dette initiativ. 
 
Anni, Jacob og Kirsten stiller an på torvet d. 21/12. 
 
Kirsten udformer A5-ark, hvor besøgende bedes udfylde navn, email samt ticker af 
hvorvidt man er enkeltperson, forening eller virksomhed (husk GDPR note samt info 
om at man ved udfyldelse af arket melder sig ind og vil modtage opkrævning). Alle 
der tilmelder sig d. 21/12 er med i lodtrækning om en Egoistbog. 
 
Jacob sørger for plakat med bykort og markering af RUF-projekter. 
 
Konkurrencen meldes ud i Dagbladet samt på FaceBook. 
 

5. Skolegrunden 
Drøftelse af mulighederne omkring Skolegrunden bl.a. i lyset af aktiviteterne i 
Skjern om evt. udflytning af rådhusaktiviteter til en nyt InnoVest 2.  

Ringkøbing Udviklingsforum ser vigtigheden i udvikling af bymidten for at bevare 
arbejdsplader og fortsat positiv detailhandelsudvikling i byen. Niels tager kontakt i 
håb om at kunne indlede en dialog om hvordan RUF kan hjælpe. 

6. Generalforsamling i RUF 
I henhold til vedtægterne skal der afholdes generalforsamling i marts måned.  

Der er rettet henvendelse til direktør Peter Sand, Naturkraft. Han vil gerne deltage i 

generalforsamlingen med et oplæg. Der kunne i forbindelse med oplægget samtidig 

laves en præsentation af Naturkraft projektet med plancher m.v. 

Generalforsamlingen fastlægges til torsdag d. 12. marts kl. 19.00. i 

Medborgerhuset. 



 
 

 

Servering leveres af Erhvervsskolen Vestjylland (kom og få en smagsprøve på 

caféen i Stationsbygningen). 

Sammensætning af bestyrelse, revisor, suppleanter for 2020. 

Jeannett oplyser at hun per 31/12 ikke længere er ansat hos Ringkøbing Håndbold, 

men at hun stadig vil have tilknytning til foreningen. Hun afklarer med dem, hvorvidt 

de fortsat ønsker hende som repræsentant. 

Den nærmere planlægning af generalforsamlingen drøftes og fastlægges.  

7. RUF i 2020 
Drøftelse af nye aktiviteter samt hvad vi gerne vil arbejde med i 2020. 

Alle bedes tænke over forslag til dette, hvorefter vi forsøger at lave en 
handlingsplan for 2020, som kan forelægges på generalforsamlingen. 

Øget fokus på branding: Husk at bruge logo ved kommunikation udadtil fremover. 

Bosætning: Landsbyerne er gode til at byde velkommen, men i centerbyerne er det 
op til handelschefen og caféerne virker ikke. Emnet vendes igen på næste møde og 
bruges som samtaleemne, når RUF står på torvet d. 21/12. 

8. Eventuelt 

9. Kommende møder 
Der er aftalt følgende møder: 

• Bestyrelsesmøde 18. februar 2020 kl. 16-18 i Medborgerhuset 

• Generalforsamling 12. marts 2020 kl. 19 i Medborgerhuset. 

 


