
 
 

Referat styregruppemøde 

Dato: Mandag, den 12. marts 2018 

Deltagere: Randi, John, Birgit, Klaus, Lotte, Kees, Lilly, Anne Mette, Søren (gæst) og Malene (referent) 

 

Milepæle og tidsplan 

Malene havde udarbejdet et forslag til milepæle og tidsplan. Denne blev godkendt herunder flytning af 

kick off mødet til oktober 2018, da borgerundersøgelsen ikke kan færdiggøres fra DGI før i starten af 

oktober.  

 

Oplæg fra Pernille (Grand Stories Design) 

Pernille havde sendt et oplæg på tilretning af logo samt opsætning af flyer. Samlet regner Pernille med 

at skulle bruge ca. 11 timer a kr. 600 plus moms. Det blev besluttet at sætte det i gang. Malene sender 

forslaget til flyer til Søren, som retter til.  

 

Skiltning ved indfaldsveje 

Lotte har undersøgt vedr. skiltning til indfaldsvejene og henviser til kommunens hjemmeside:  

https://www.rksk.dk/borger/bolig-byggeri-og-flytning/skilte-og-reklamer/skilte-og-reklamer-i-det-aabne-

land 

Jeg tænker det må være ”Byporte – velkomstskilt ved by” der er den vi skal kigge mere på. Det er 

vedhæftet som bilag 1 og kommer på dagsordenen til næste møde.   

 

Kommunikationsstrategi 

Se vedhæftede oplæg som har været omkring Søren til kommentering og efterfølgende rettet til af 

Malene.  

I forhold til hjemmesiden vil DGI gerne komme ud og fortælle lidt om den hjemmesideløsning, der er 

med i projektet. Kunne det være en mulighed at de kommer ud til 17. april? 

 

Dato for næste møde 

Der er aftalt næste møde den 17. april i Lyne Hallen og den 24. maj i Hemmet Kulturhus.  

 

 

https://www.rksk.dk/borger/bolig-byggeri-og-flytning/skilte-og-reklamer/skilte-og-reklamer-i-det-aabne-land
https://www.rksk.dk/borger/bolig-byggeri-og-flytning/skilte-og-reklamer/skilte-og-reklamer-i-det-aabne-land


 
 

Bilag 1: Skiltning 

https://www.rksk.dk/Files/Files/Borger/Bolig-byggeri-

flytning/Skiltning/%C3%855%20Byporte%20Velkomstskiltning%20ved%20bygr%C3%A6nse%20in

kl%20illustr.pdf 

 

Byporte – Velkomstskiltning ved bygrænse  
Opstilling og ændring af permanente byportskilte (velkomstskiltning til byer/landsbyer) 
skal tillades af kommunen.  
Ansøgning skal indeholde forslag til byportens placering, udformning, budskab, 
konstruktion og størrelse. Store byporte kan efter en konkret vurdering kræve 
byggetilladelse.  
Retningslinjer  
Byportenes formål er at informere om bygrænsen, byde velkommen til byen og 
synliggøre byen (oplysningsformål). Budskabet skal fremstå enkelt.  
• 
Markeringsformålet må ikke overstiger oplysningsformålet således at byporten ved sin  
størrelse, udformning og placering virker skæmmende, dominerende, forvirrende eller  
slørende i forhold til trafiksikkerheden og orienterings-/oversigtsforholdene  
• 
Byporten fremstår med et enkelt og letlæseligt budskab (oplysningsformål).  
• 
Der kan kun opsættes ét fast skilt (ikke banner o. lign løs skiltning) ved hver indkørsel  
til byen  
• 
• 
Skiltet placeres med bymæssig bebyggelse som baggrund  
• 
Skiltet placeres uden for vejareal  
• 
Byportes konstruktion skal, hvis den er placeret tættere på vej end 6 m uden for  
Byzonetavle, være med monteret brudled, således at byporten er eftergivende ved  
påkørsel.  
• 
Skiltet er et standerskilt 
1 

, hvor skiltepladen har en maksimal størrelse på 1, 
5x1,5 m 
2 

.  
Skiltets overkant må som udgangspunkt ikke være mere end maksimalt 2,5 m over 
terræn. Lavere skiltning kan dog blive et krav lokalt for at undgå at skiltet opleves som  
dominerende og løsrevet i forhold til omgivelserne. 



 
• 
Skilt og stander holdes i afdæmpede farver  
• 
Skiltet må ikke være bevægeligt, reflekterende, belyst eller indeholder belysning.  
Elektroniske skilte tillades derfor som udgangspunkt ikke. Digitale infostandere/-skilte  
kan være en mulighed i byområder.  
• 
Information om arrangementer og begivenheder af almen betydning for byen skal  
foretages i sammenhæng med byportskilt og skal foretages på en mindre del af skiltets  
forside, der er reserveret oplysningsfelt (se eksempel).  
• 
Oplysningsfeltet skal fremstå med et enkelt og letlæseligt budskab (oplysningsformål) 
og kan oplyse om særlige og midlertidige arrangementer og begivenheder af almen og  
1 

Et standerskilt er monteret på ben (modsat et pylo 
nskilt)  

væsentlig interesse og ikke-kommerciel karakter 2 som f.eks. byfester, festivaler og 
større sports- og kulturarrangementer.  
• 
Skiltet må ikke reklamere for enkeltprodukter eller virksomheder, dvs. kommerciel 
skiltning. Virksomhedsnavn kan dog indgå i en eventtitel.  
• 
Skiltet må ikke indeholde infotavler med oversigtskort, vejvisninger o. lign. Infotavler  
henvises til p-pladser o. lign centrale samlingssteder.  
• 
Skiltet skal fjernes af ansøger, hvis de ikke længere vedligeholdes/bruges.  
• 
Ansvar og udgifter til etablering, vedligeholdelse og fjernelse afholdes af ansøger 
og/eller ejer  
• 
En tilladelse kan tilbagekaldes/annulleres, såfremt nogen af de for tilladelsen fastsatte  
vilkår ikke opfyldes.  
1 Eksempel på byporte med bymæssig bebyggelse som baggrund og neutral bagside. Dvs. når man  
kommer fra bysiden er bagsiden af byporten neutral, når denne opleves med åben land, som  
baggrund.  
Bemærk felt underneden er forberedt til info om arrangementer af almen betydning for byen.  
Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune  
2 

Ringkøbing-Skjern Kommune forbeholder sig ret til  
at vurdere hvorvidt et arrangement og en begivenhed 
er af særlig  
og væsentlig karakter og af almen interesse og ikke 
-kommerciel karakter.  

 


