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Referat
Ribe Midt Lokalråd
1. Samarbejdet og kommunikationen mellem politiske udvalg
og lokalrådet
Eks.:
I forbindelse med nedlæggelsen af Nørremarkskolen, sender lokalrådet et
brev til udvalgsformanden. Svaret kommer fra embedsværket, uden at vi
på noget tidspunkt hører fra udvalgsformanden.
Forslaget om at anvende Nørremarkskolen til flygtninge kommer ud i pressen, uden at Esbjerg Kommune på noget tidspunkt tager kontakt til lokalrådet. Det kan godt være, at det er pressen, der først får nyheden ud, men
det udelukker ikke, at Esbjerg Kommune herefter tager kontakt til og orienterer lokalrådet, som en del af samarbejdet.
Ændringerne i Politik for nærdemokrati, kunne være sendt ud til høring i lokalrådene, inden ændringerne blev vedtaget.
Referat
Økonomiudvalget gav udtryk for, at den nye mødestruktur ikke er en nedprioritering af dialogen med lokalrådene. Nærmere tværtom da lokalrådene
nu også mødes med Teknik & Byggeudvalget. Dette er hensigtsmæssigt, da
rigtig mange af de punkter, der plejer at blive drøftet på møderne mellem
lokalrådene og Økonomiudvalget, hører under Teknik & Byggeudvalgets
område. Økonomiudvalget besluttede ikke at sende mødeformen i høring,
da høringssvarene var givet på forhånd.
Emnet blev drøftet på de 3 dialogmøde om landdistriktspolitikken i efteråret.
Mødeformen vil blive evalueret, og lokalrådene vil blive hørt i den forbindelse.
Lokalrådene tilkendegav, at de er tilfredse med mødeformen herunder en
opdeling af punkterne mellem Økonomiudvalget og Teknik & Byggeudvalget.
Lokalrådet har efter referatets udsendelse ønsket følgende tilføjelse:
”Ribe Midt opfordrede dog til medinddragelse ved fremtidige ændringer i Politik for nærdemokrati, som netop er fundamentet for det frivillige arbejde, som Lokalrådene udfører”.
Ribe Nord vil som minimum gerne have alle de lokale foreninger, der er
med i lokalrådet, og som har punkter på dagsordenen, med til mødet med
Økonomiudvalget. Det blev også tilkendegivet, at uanset om man selv har
punkter på dagsordenen, er det givtigt at deltage i mødet.
Økonomiudvalget fortalte, at henvendelsen fra lokalrådet om Nørremarksskolen var blevet sendt til 3 udvalgsformænd, der videregav den til forvaltningen, som efterfølgende havde en dialog med lokalrådet.
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Lokalrådet gav udtryk for, at de er skuffede over at høre om indkvartering
af flygtninge i Nørremarksskolen gennem pressen, ligesom de også gerne
ville have været involveret vedr. Kammerslusen.
Borgmesteren oplyste, at pressen havde taget kontakt på et tidspunkt,
hvor sagen om indkvartering af flygtningen var så fremskreden, at det var
nødvendigt at svare på deres spørgsmål.
Lokalrådet vil gerne have andre sager end lokalplaner sendt ud. F.eks.
kampagner som ”Pump den - pimp den”.
Økonomiudvalget lovede at stramme op, så mere bliver sendt til lokalrådene.
Henning Ravn vil opfordre forvaltningen til at sende en kommende kampagne om ensomhed blandt ældre ud til lokalrådene.
2. Remissen.
Remissen har i flere omgange været på dagsordenen. Der er udarbejdet en
masterplan. Lokalrådet vil gerne foreslå, at Ribe Katedralskole, Ribe Handelsgymnasium og 10. klasserne inddrages på en mere ansvarlig måde.
Referat
Økonomiudvalget oplyste, at der pt. ikke er konkrete planer for at arbejde
videre med Remissen. Hvis der skal ske noget, må initiativet komme fra lokalområdet.
Det blev aftalt, at lokalrådet kontakter fundraiseren, så emnet kan blive
drøftet på et møde.
3. Planer for anvendelse af Domkirkepladsen.
Visionerne og planerne for anvendelse af Ribe domkirkeplads har været
store. Vi må i dag konstatere, at der ikke har været de store aktiviteter på
pladsen. Størstedelen af fokus har været på kørsel og parkering.
Hvad har Esbjerg Kommune af planer for pladsen?
Referat
Økonomiudvalget oplyste, at Kulturforum og Byforum i Ribe er ved at se på
hvilke aktiviteter, der kan tænkes på pladsen.
På forespørgsel fra lokalrådet oplyste Økonomiudvalget, at hvis der skal søges om tilladelse til at afholde events på pladsen, skal man henvende sig til
Teknik & Miljø.
Lokalrådet fortalte, at de nye skilte, der er sat op, peger den forkerte vej,
hvilket der bør ses på.
4. Fremme salget af byggegrunde
Kan der f.eks. gennemføres en annoncekampagne for at fremme salget af
byggegrunde i Ribe
Referat
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Økonomiudvalget oplyste, at der annonceres 2 gange årligt med samtlige
parcelhusgrunde i Kommunen. Pt. overvejer Forvaltningen yderligere annoncetiltag vedrørende parcelhusgrunde.
Til orientering er der i år solgt 5 grunde på Juels Alle. Der blev ikke solgt
nogle grunde i udstykningen i 2013 og 2014.
Ligeledes er der solgt 1 grund i Bjerreskovparken i år.
Lokalrådet synes det kræver mange klik at finde frem til det relevante sted
med byggegrunde på Kommunens hjemmesiden. Der var enighed om, at
det bør overvejes f.eks. at trække en genvej frem på forsiden af hjemmesiden.
Ribe Nord Lokalråd
5. Nedrivning af Østre Skole
Hvad er status på nedrivning af Østre Skole på Hjortlundvej? (Hjortlund)
Kommentar T & M
Økonomiudvalget oplyste, at skolen indgår med høj prioritet på nedrivningslisten. Listen omfatter 42 bygninger, hvor de 28 er højt prioriterede.
Det forventes, at der er penge til at rive mindst de 28 højt prioriterede bygninger ned, men det kræver ejernes samtykke. Der arbejdes nu på at få
ejernes samtykker.
6. Fibernet
Hvor langt er man med fibernet. I Vejen kommune er udbredt til hele kommunen. (Kalvslund)
Referat
SE har en målsætning om at skulle dække 97 % af husstandene i forsyningsområdet. Med den nuværende udrulningstakt forventes de 97 % at
blive opnået i løbet af 5 – 6 år.
De resterende 3 % af husstandene forventer SE at kunne betjene med andre (gode) løsninger end fibernet.
Hvis et område kan skaffe lokal opbakning til tilslutning til fibernettet, er
der mulighed for at få fremrykket udrulningen i dette område. Forvaltningen har en kontaktperson hos SE, som lokalrådene kan henvende sig til for
at høre om mulighederne. Jes Møller kan kontaktes for nærmere oplysninger.
7. Kortere sagsbehandlingstid
Der er et ønske om kortere sagsbehandlingstider og bedre vejledning, når
der søges om nye tilladelser. Der er flere, der har oplevet, at Esbjerg Kommune er langsommere og mindre fleksibel end f.eks. Vejen Kommune.
Som eksempel kan nævnes to konkrete ansøgninger om vandindvindingog vandingstilladelser, samt en borger i Kalvslund, der har søgt om et solcelleanlæg. Ansøgeren har kendskab til en ansøger i Vejen, som fik godkendelsen af et lignende anlæg 8 måneder hurtigere og med mindre krav til
etablering af randbeplantning. (Kalvslund)
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Referat
Økonomiudvalget redegjorde for, at det kan være meget svært at sammenligne sagsbehandlingstiden, da der kan være mange forhold, der bevirker,
at 2 tilsyneladende ens projekter er forskellige.
Generelt er der fornuftige sagsbehandlingstider i Esbjerg Kommune. Der
skal være en afvejning mellem en fleksibel sagsbehandling og en sikring af
et højt fagligt niveau.
8. Lokalrådenes ansvar
På foranledning af vindmøllesagen i Store Darum, hvor det under informationsmødet d. 25. februar blev betonet, at projektet var sendt i høring i lokalrådene, er der behov for en præcisering af lokalrådenes ansvar.
Hvilke forventninger har kommunen til lokalrådet, og hvor stort et ansvar
har lokalrådene. (Jedsted/Vilslev)
Der kommer mange mails ang. høringer rundt omkring i kommunen, som
lokalrådet tager til efterretning, men sjældent får formidlet ud lokalt. Derfor
kan der være behov for en snak om hvilke forventninger, der er til lokalrådene.
Referat
Lokalrådet fremførte, at der på et møde i Darum om placering af vindmøller
blev sagt, at lokalområdet var informeret, da lokalrådet var blevet informeret.
Økonomiudvalget fastslog, at lokalrådene ikke er forpligtiget til at informere
lokalområdets borgere. Det er Kommunens forpligtigelse at informere.
9. Støtte til torveplads
Lokalrådet anmoder om at få økonomisk støtte til en torveplads, hvor skolegården og 2 tidligere skolebygninger lå og i forbindelse med opførelse af
ny kulturhus og jævnfør tidligere udarbejdet landsbyplaner.
Lokalrådet har udarbejdet et forslag til pladsen, se bilag. (Jernved/Jernvedlund)
Referat
Lokalrådet vil gerne have Kommunens hjælp til at gennemføre projektet.
De kan f.eks. forestille sig, at Kommunen tager sig af de 2 – 3 yderste meter af grunden, mens lokalområdet tager sig af resten.
Der var enighed om, at der skal udarbejdes et prisoverslag for projektet.
Økonomiudvalget lovede, at Kommunen vil være behjælpelig med det. Anders Kronborg tager sagen med til forvaltningen.
Økonomiudvalget opfordrede lokalrådet til at søge midler fra lokalråds- og
landdistriktspuljerne. Fundraiseren indkalder til et møde. Arne Hansen er
kontaktperson for lokalområdet
10.Farup Landsbyfælled
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Præsentation af planerne om etablering af ”Farup Landsbyfælled”, herunder
etablering af ”Farup Aktivitets- og Kulturhus”.
Vedhæftet projektbeskrivelse og tegning. (Farup)
Referat
Lokalrådet fortalte, at de har bortvalgt at bygge en hal i forbindeslse med
Farup Fælled. Til gengæld har de indgået en aftale med Logitrans om benyttelse af deres halfaciliteter.
Lokalområdet ønsker at få nedrevet den gamle skole. Driften herfra kan
indgå i budgettet for det nye aktivitetshus.
Lokalrådet har fået oplyst, at det vil koste 550.000 kr. at få nedrevet den
gamle skole, men de har fået et tilbud på 200.000 kr., hvor lokalområdet
selv skal yde 1.000 arbejdstimer.
Det samlede budget for projektet er på 5,5 mio, kr., heraf vil lokalområdet
søge om 3,0 mio. kr. fra Kommunen. Der vil blive søgt i forbindelse med
budgetlægningen for 2016.
Økonomiudvalget roste projektet for at være realistisk samtidigt med, at
lokalområdet selv yder et stort bidrag. Kommunen har tidligere givet tilsagn om at støtte projektet.
Fundraiseren oplyste, at lokalområdets egenfinansiering ser realistisk ud.
Ribe Syd Lokalråd
Intet
Fælles
11.Eventuelt
A/
Ribe Nord Lokalråd vil gerne have et hus (gl. forsamlingshus) ved kirken i
Jernved med i nedrivningspuljen.
Dette afviste Økonomiudvalget. Lokalrådet foreslog, at der blev indgået en
aftale om, at lokalområdet står for nedrivningen, mens Kommunen stiller
containere til rådighed til bortskaffelse af materiale.
Der blev gjort opmærksom på, at bortskaffelsen skal ske efter de gældende
regler.
Økonomiudvalget oplyste, at lokalområdet kan søge om midler til nedrivningen i landsby- og landdistriktspuljerne.
B/
Ribe Syd Lokalråd oplyste, at ved udvidelsen af Vadehavscentret forsvinder
det offentlige toilet.
Økonomiudvalget erkender, at der er en udfordring her. Det blev aftalt, at
lokalrådet skriver til Kommunen om problemstillingen.
C/
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Ribe Syd Lokalråd er glade for, at Kommunen efter sidste års møde mellem
lokalrådet og ØU har købt Lunden.
D/ Lokalrådene overvejer at holde møder sammen inden møderne med de
politiske udvalg.
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