
                                                           
                                                                    
Referat fra Kickoff BID samarbejde Ry    
 

Mødet blev holdt: 19.01.2023 
  
Kære alle. Tak for et godt møde, og tak til Kvickly Udsigten for at lægge lokaler til, og tak for lækre 
sandwich og drikkevarer. 
 
 

Emne Beskrivelse Ansvarlig 

Velkomst BID samarbejdet omfatter hele Ry by. 
  
Per Bille formand fælles om Ry bød velkommen herefter 
fortalte Lone Nielsen formand for Ry Handel og initiativet til 
at starte et BID op i Ry. 
 
Mikkel Niess fra BIDdanmark fortalte om BID samarbejdes 
modellen, og de resultater man kan skabe hvis man arbejder 
sammen. 
 
Derefter gik vi igang med en mini workshop. 
 

 

Resultater 
fra 
Workshop
pen 

Grupperne arbejdede i 10-15 minutter med hvert spørgsmål, 
efter hver runde hørte vi om de ting grupperne var kommet 
frem til. 
 
Her kan I se hvad der kom frem: 
 
Hvad er godt ved Ry: 
Kun en ledig butik. 
God turistby/mange turister/cykelryttere. 
Velfungerende by, med godt butiksudbud. 
Vi har mange folk der kan og vil spille ind. 
Der er mange penge i Ry. 
Gnisten. 
Mange frivillige. 
Biografen. 
Unge miljø. 
Station og havn 
Potentiale til mere. 
Vi er gode til at samarbejde. 
Støtte fra Tryg. 
Havne koncerter. 
Skimminghøj. 
Kultur. 
Mange ressourcer. 
Naturen. 
Mange klubber og foreninger. Golf, halen fodbold osv. 
Gode skoler. 
Mange specialbutikker. 

 



Et trendy sted at bo. 
Himmelbjerget. 
En ”Stor” by og en landsby, har begge kvaliteter. 
Gode lokale spisesteder. 
En by hvor man hilser på hinanden. 
En by mange vender ”hjem” til efter studie. 
Højskolen. 
Hyggelige byrum, gerne flere af dem. 
Kan rejse midler (Funding) Ressourcestærke folk. 
Vækstområde. 
By Night / Byfest. 
Levende bymidte. 
Kaffemøder. 
Kreative ildsjæle. 
Brugsforeningen Tryg. 
 
 
Hvad er dårligt ved Ry: 
Byen er delt i to. 
Få onde tunger der fylder for meget. 
Tilflyttere ikke opmærksomme på midtbyen. 
Der kommer ikke nok turister fra Himmelbjerget. 
Vi er ikke gode nok til at ”sælge” vores by. 
Mangler vores byfest. 
Ikke godt nok samarbejde med Højskolen. 
Der mangler El P-pladser. 
For få hyggekroge. 
Bytorvet skal optimeres, og bedre udnyttelse af springvand. 
Manglende forbindelse til Himmelbjerget. 
Samlet platform for aktiviteter. 
Mangler en svømmehal. 
Mangler legeplads i bymidten. 
Trafik Klostervej/Skanderborgvej – adskillelse. 
Byplanlægning mangelfuld. 
Hvor er centrum? 
Overblik hvad sker i Ry. 
Ungdomssteder / miljø. 
For meget nej kultur. 
Der mangler hygge i midtbyen. 
Ingen spillested i byen. 
Mangler et kontorfællesskab for mindre virksomheder. 
Kvickly trækker kunderne væk fra midtbyen. 
Tung trafik i bymidten. 
Mangler en fællesnævner. Hvad vil vi være som by? 
Mangler fælles kommunikationsplatform. 
Manglende sparring mellem igangsættende organisationer. 
Alger i søen. 
For meget snak og for lidt handling. Få ideer bliver en 
realitet. 
Ingen plan for en grøn omstilling. 
Vi rammer ikke de unge. 
 
 
 
 
 
 



Hvad er det vildeste vi kan finde på i Ry: 
Vandskipark på Knudsø. 
Julebelysning fra rundkørsel til rundkørsel. 
Danmarks vådeste vandfestival. 
Cykelture. 
Gå sti rundt om Knudsø. 
Byg byen sammen. 
Ry som kulturel højborg. 
Byfesten tilbage. 
Svævebane fra Siimtoften til Himmelbjerget 
Kan folk fra Camping komme i hallen? 
Mere for de unge. 
Klatrepark, svæve/klatre/hoppe osv. Action. 
Svømmehal. 
Mangfoldighed i befolkningen. 
Iværksætter miljø. 
Bro over banen og skibsvej. 
Vejen bag Knudhule, og stort rekreativt område foran. 
Et netværks-/møderum. 
Spor fra Kvickly til byen. 
Co2 neutralt ferieparadis. 
Den vildeste fede legeplads midt i byen. 
Udnytte marinaen mere. 
Naturlegeplads for børn og voksende. 
Randersvej omlægning. 
Borgerhus, kulturhus, turist center. 
Mere torvestemning. 
Himmelbjergbyen. 
Svævebane til og fra Himmelbjerget. 
Bådfart mellem Ry og Himmelbjerget. 
Glamping. 
Grej banker som Supboards, båludstyr osv. 
Oase foran Kandis, plantekasser, bænke osv. 
Festival, Mad, børne, musik, voksen osv. 
Vand legeplads for børn. 
Oplevelses rejse mellem Himmelbjerget og Ry. 
De unge skal have et stykke strand. 
Åben/lukke bro mellem Knudsø og Birkesø. 
Weekend event hvor alle veje dyster mod hinanden. 
Landahl svømmehal, outdoor, wellness, skibakke, MTB-
udlejning osv. 
Omfartsvej, trafik udenom byen. 
Loop til Himmelbjerget med golfbiler, retur med vandcykel. 
Overdækket gågade miljø.  
Grave jernbanen ned. 
Eldrevet Himmelbjergbåd. 
Gondol fra Himmelbjerget til Ry. 
3-D fodgængerfelt ved Matas. 
Lysinstallationer ved vandet. 
 
 
 
 
 
 



Fælles om 
Ry strategi 

Efter workshoppen fortalte Lone om den nye strategi for 
Fælles om Ry. Visionær strategiplan er lavet i samarbejde 
med Mikkel. Vi satser rigtig meget på at kunne skabe 
synergi imellem Handel, erhverv og turisme. Og det første 
store projekt er et ønske om at genskabe det velkendte 
Himmelhop, som både er for turister og lokale borgere om 
sommeren. 
 
 
 
 

 

Næste 
møde 

Næste BID/bysamarbejds møde er mandag den 6. februar kl. 
18.00 – 19.45 vi mødes i Hallen, der vil være kaffe, te og vand.  
 
Vi skal igennem denne dagsorden: 
 
Velkomst. 
Præsentationsrunde. 
Resultater fra workshoppen. 
Hvad skal vi sætte igang. 
Grupper laves. 
Evt. 
 
Møder 2023: 
 
6. februar. 
9. marts. 
13. april. 
11. maj 
8. juni 
29. august 
26. september 
24. oktober 
22. november 
 
 

INGEN KAN ALT, ALLE KAN NOGET, 
SAMMEN KAN RY DET HELE 
 

 



Billeder fra 
mødet 

 



 
Venlig hilsen 
Mikkel Niess  
BIDdanmark 


