SkjernUdviklingsforum.dk er online
Skjern udviklingsforum er nu online!
På SkjernUdviklingsforum.dk kan du indsende idéer til projekter, du synes Skjern Udviklingsforum kan
arbejde med. Alle idéer der indsendes vil blive synlige for alle der besøger SkjernUdviklingsforum.dk
Desuden vil alle idéer blive behandlet af bestyrelsen som naturligvis vil give en tilbagemelding om idéen og
dens fremtidige arbejde.
SkjernUdviklingsforum.dk vil løbende blive udviklet.
Af fremtidige planer kan nævnes:
§

Forsiden vil løbende blive opdateret med sidste nyt om igangværende projekters status.

§

Det bliver muligt at kommentere indsendte idéer.

§

Det bliver muligt at vedhæfte billeder o.l. til indsendte idéer.

§

Vi vil forsøge at samle relevant information fra andre sider og vise disse på siden.

§

Nyhedsbrev, RSS-feeds med mere.

§

Links til sponsorer og andre lignende foreninger.

§

Har du flere forslag til SkjernUdviklingsforum.dk, så send dem til: web@skjernudviklingsforum.dk

Juni 2011
Siden den stiftende generalforsamling i Marts måned, er der sket meget i Skjern Udviklingsforum.
Skjern Udviklingsforum konstituerede d. 3 Marts 2011 på følgende måde:
Formand: Mette Madsen
Næstformand: Bent Olsen
Sekretær: Vivi Altenburg
Kasserer: Allan Jørgensen
IT: Thomas Jensen
Udpeget af Skjern Handelsforening: Anita Hindbo
Udpeget af Skjern Erhvervsråd: Keld Sandahl
Månedens Skjern borger:
Vi har startet et projekt der hedder "Månedens Skjern borger".
Det er en helt almindelig borger i Skjern området, der har ydet noget specielt for byens udvikling eller for
byens borgere.
Personer vi gerne vil hædre med et diplom og en buket for deres indsats.
Buketterne er sponsoreret af:
Lenes Blomster, Jakobs Blomsterforum, Acacia og Super Brugsen.
Se omtale af Månedens Skjern borger her.
Du er velkommen til, at indstille/nominere en borger som du synes har fortjent denne hæder.
Klokkespil ved Skjern kirke:
Vi har søgt Skjern Meninghedsråd om, at det smukke klokkespil ved Skjern Kirke fik lov til at spille hver

fredag eftermiddag, for at markere at det nu er weekend.
Vi fik desværre afslag på vores ansøgning.
Kløverstier:
Rinkøbing-Skjern kommune og Friluftsrådet har inviteret borgere og Skjern Udviklingsforum med til
planlægning om 4 motionsstier - "Kløverstier".
Dette projekt forventer vi os meget af.
Anlægget:
Vi skal have et møde med Ringkøbing-Skjern kommune om Anlægget. Vi synes den trænger til en
renovering. Dog skal det bemærkes at legepladsen er flot istandsat.
Vi er spændte på, hvad mødet fører med sig.
Vi har i vores arbejde med Skjern Udviklingsforum kun mødt velvillighed. Ale de borgere vi har snakket med,
synes - ligeseom vi - at vi trænger til et forum, hvor vi samler vores kræfter og gode ideer - At vi selv skal
gøre noget for fremtidig udvikling i Skjern.
HVis du har nogle ideer vi skal tage op, eller du vil støtte os som medlem, er der mulighed for tilmelding på
hjemmesiden.
Hvis vi i Skjern løfter i flok, tror vi på at vi fremover kan præstere en god udvikling i Skjern.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Mette Madsen

August 2011
Vi er en forholdsvis nystartet frivillig forening, der har til formål at sætte fokus på Skjern, som et område der
er godt at bo i.
Et område i naturskønne omgivelser, hvor der er mange gode arbejdspladser, et sundt handelsliv og
adskillige fritidstilbud. Vi ønsker også at være områdets bindeled.
Vi samarbejder med områdets virksomheder, handelsliv, foreninger, enkeltpersoner og kommunen.
Vi synes det er meget vigtigt, især for byen Skjern, men også Ringkøbing-Skjern kommune, at vi får gang i et
Innovationscenter / Campus. Det kan faktisk ikke gå for hurtigt.
Vi må gøre alt, hvad vi kan for at få viden og læring til byen og ikke mindst kommunen. Gerne i Skolebyen,
så uddannelsesstederne kan styrke hinanden. Vi mener, at innovationscentret er tiltrængt i Skjern og vil
styrke den nuværende "Skolebyen" i den fremtidige udvikling og i samarbejde med andre
uddannelsessteder.
For at holde fokus på innovationscentret og for at holde debatten igang, har vi haft et læserbrev i
Ringkøbing-Skjern Dagblad d. 26/06-2011, ligesom har vi kontakt til Skjern Erhvervsråd. Vi har også kontakt
til de byrådsmedlemmer, der er valgt i den gamle Skjern Kommune.
Projekter vi i Skjern Udviklingsforum arbejder med:
- Månedens Skjernborger.
Bliver sponsoreret af 4 blomsterhandlere fra Skjern (Se under "Månedens Skjernborger" i menuen til
venstre). Dette er et tiltag der indtil videre har være modtaget positivt af de valgte.

- Kløverstier.
Et projekt i samarbejde med kommunen, Friluftsrådet og foreninger i Skjern og Tarm. Projektet er tæt på at
blive fuldført.
- Anlægget pyntes.
Et projekt der skal sørge for at "shine" anlægget op. Især området ved andedammen. Der bliver afholdt et
borgermøde i efteråret hvor der bliver mulighed for at komme med idéer.
- Binde Skjern og Tarm sammen. Et nystartet projekt. Der arbejdes med motionsstier for cykel, løb og
gåture. Eventuelt andre aktiveter mellem byerne og langs ruterne såsom ro/kajakcenter ser vi gerne som en
vigtig del af dette
- Mobil scene
Vi arbejder i øjeblikket med at skaffe penge til en mobilscene. Scenen skal kunne bruges til arrangementer i
Skjern, men også til at skabe mere liv i bybilledet. Ikke kun ved særlige arrangementer skal denne kunne
bruges. Den er også tiltænkt at skulle kunne bruges af alle der kunne have lyst at stille op eventuelt en
lørdag formiddag og underholde bybilledet.
Vi er sammen med Sahl Cykler-Legetøj og Ringkøbing-Skjern Dagblad igang med en konkurrence,
hvor borgerne kan komme med deres bud på Skjerns flotteste cykelrute. Sahl har sponsoreret en cykel til
den borger der sender den bedste rute.
På bestyrelsens vegne,
Mette Madsen

Oktober 2011
I forbindelse med cykel konkurrencen "Vis os din bedste cykeltur”som Skjern UdviklingsForum sammen med
Sahl Cykler og Dagbladet Ringkøbing-Skjern har i gang, er der kommet 14 rigtig gode forslag.
Dommerpanelet har den 23. september været samlet, for at udtage de tre bedste forslag, og de vil i uge 39
og 40 blive cyklet igennem.
Vi vil så derefter udtage, den rute der vinder cyklen, som Sahl Cykler har sponsoreret. Der er kommet rigtig
mange gode forslag ind. Vi kan se ud fra forslagene, at engene omkring Skjern Å, er meget benyttet, og at
befolkningen i vores område gerne bruger området ved Skjern Å.
Jeg vil også allerede nu gøre opmærksom på, et borgermøde vi afholder Onsdag den 9. november kl. 19.00
på Hotel Vestjyden, Bredgade 58 Skjern.
Vi vil gerne på dette møde høre, hvad du som borger i Skjern synes mangler, og hvad vi i fællesskab kan
sætte i værk. Der kommer folk fra kommunen og fortæller om, hvad vi i henhold til planlægning og lovene
må. Vi vil også fortælle om de projekter vi i Skjern UdviklingsForum arbejder med lige nu. Hvis du er
interesseret i udvikling i Skjern, så reservér allerede nu den 9. november.
Du er altid velkommen til, at henvende dig til os, når du har en god ide til nye tiltag, eller hvis du tænker,
hvorfor ingen tager den gode idé op.
På bestyrelsens vegne,
Mette Madsen

November 2011

Efter et flot efterår med naturens flotte palet af farver, nærmer vi os nu vintertiden.
Skjern Udviklingsforum havde den . 9. november inviteret til borgermøde på Hotel Vestjyden - "Vi vil Skjern".
Aftenen forløb som planlagt (og ikke mindst som håbet).
Bestyrelsen gennemgik de indtil nu afsluttede projekter, de igangværende og idéer til fremtidige projekter.
Derefter fik talebåndende frit løb blandt de ca. 40 opmødte. Mange idéer og tiltage blev udvekslet på kryds
og tværs i mindre grupper, så alle kunne komme til orde.
Til sidst blev alle idéerne samlet op i fællesskab.
Af forslagene kan bl.a. nævnes: "Bro-tema - De små broer over kirkeåen skal forskønnes og navngives" og
"Fælles arrangement mellem Skjern og Tarm - Bazar/marked langs cykelstien".
Vi er i bestyrelsen meget glade for alle inputs vi fik i løbet af aftenen. Ikke mindst de mange idéer til
udviklingen af Skjern, men også de mange idéer til foreningens fremtidige måde at "reklamere" for sig selv
og gøre det mere attraktivt at være medlem af foreningen.
For at realisere idéerne har vi brug for lokal opbakning. Bestyrelsen kan ikke alene tilvejebringe alle idéerne.
Vi fik 10 nye medlemmer og flere meldte deres ønske om at støtte bestyrelsen aktivt med arbejdskraft eller
projektledelse og koordinering af nogle af tiltagene. Det er netop den type lokalopbakning vi i bestyrelsen
havde håbet på.
Havde du ikke mulighed for at deltage til borgermødet, men vil alligevel gerne dele netop din idé med andre,
kan det lade sig gøre her på hjemmesiden.
Du kan også følge allerede indsendte og kommende idéer her.
Alle opfordres fortsat til at besøge hjemmesiden og se de mange ideer, og måske endda gribe en af dem
som tovholder. Man kan både blive betalende støttemedlem for kr. 100,- og man kan tilkendegive at
man gerne vil tage en aktiv tørn for udviklingen af Skjern og Skjern-Tarm. Ligeledes vil bestyrelsen arbejde
videre med brug af de sociale medier for at fange nogle flere yngre og høre deres behov og meninger.
Download alle idéerne fra borgermødet hér!
- Skjern Udviklingsforum

