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Referat
Fællespunkter for de 3 lokalråd
1. Evaluering af lokalrådskonferencen
Evaluering efter Fællesmøde med Lokalrådene i Esbjerg Kommune.
Deltagerne på årets fællesmøde mellem lokalrådene og Esbjerg, efterspørger en evaluering fra deltagerne af årets fællesmøde.
Referat:
Lokalrådene gav udtryk for, at konferencen var et godt arrangement,
og det er godt, at lokalrådene mødes på tværs. Dog var der for lange
oplæg om formiddagen.
Lokalrådene opfordrede til, at der fremover udarbejdes en evaluering
umiddelbart efter konferencen er afholdt.
Kommunen modtager gerne input fra lokalrådene til fremtidige konferencer. Ligeledes vil der blive samlet op på konferencen på mødet for
lokalrådsformændene i efteråret.
2. Landsbypedelordning
Landsbypedelordningen er højt værdsat i de lokale foreninger i Ribe og
omegn.
Referat:
Lokalrådene gav udtryk for, at de bruger ordningen meget. Der udføres
et godt arbejde, og der er en god dialog med landsbypedellerne.
3. Luftledninger
I forbindelse med planlægning af luftledning til Vestkystforbindelsen i
det østlige Ribe savnes der åbenhed vedr. information og orientering af
lokalråd Ribe Midt og lokalråd Ribe Nord i forhold til de forskellige skitserede linjeføringer. Er det ikke noget, der kan forventes?
Hvad bliver der gjort fra kommunens side for at få luftledningen nedgravet rundt om Ribe?
Referat:
Økonomiudvalget oplyste, at en kabellægning kræver et politisk flertal i
Folketinget. De er skeptiske i forhold til, om hele strækningen bliver
kabellagt
Ribe Nord Lokalråd efterlyste, at blive inddraget, da der var tale om at
pege på forskellige linjeføringer af luftledningerne.

Ribe Nord Lokalråd
4. Afvanding af Kongeåen
Hvilke planer er der for afledning af vand i Kongeåen? Markerne oversvømmes!
Referat:
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Lokalrådet oplyste, at der har været oversvømmelser hele foråret. De
vurderer, at der er behov for, at der bliver oprenset på hele strækningen.
Esbjerg Kommune har sammen med en række samarbejdspartnere
fået udarbejdet en rapport om problemstillingen. Nu afventes det, at
der bliver udarbejdet en mere brugervenlig udgave.
Der er tale om en meget kompleks problemstilling, der ikke findes en
hurtig løsning på.
Digelaget iværksatte oprensning på en strækning for at beskytte sluseportene. De satte arbejdet i gang på baggrund af en gammel tilladelse.
De mener, at nogle kommunale embedsmænd overreagerede i den forbindelse.

Ribe Syd Lokalråd
5. Mobildækning

Hvad er status på mobilmast i området Ribe Syd?
Referat:
Der er identificeret 3 problemområder i forhold til mobildækningen i
kommunen herunder V. Vedsted.
Kommunen har sænket lejepriserne på arealer til mobilmaster for at
fremme udbygningen af dækningen.
Søren Abildtrup oplyste, at det er efterspørgslen, der afgør, hvor der
bliver sat mobilmaster op. Det kan betyde, at der skal ske en samfinansiering med teleoperatørne, hvis det skal lykkes at få en acceptabel
mobildækning i hele kommunen.
6. Målrettet kommunikation med lokalrådene
Er der mulighed for at målrette kommunikation til lokalrådene indenfor
interesse-sager/områder?
Referat:
Lokalrådet føler ikke, at de i alle tilfælde bliver tilstrækkeligt orienteret,
og de fremførte eksempler.
Økonomiudvalget er enige i, at kommunen skal informere lokalrådene
direkte, og der skal løbende arbejdes for at gøre dette så godt som
muligt.
Lokalrådene føler sig ikke orienteret om de politiske udvalgs beslutninger. Økonomiudvalget oplyste, at alle udvalgenes dagsordner og referater findes på kommunens hjemmeside.

Ribe Midt Lokalråd
7. Udstykning af nye grunde i Damhus nord for Haderslevvej.
Planer om/for udstykning af nye grunde i Damhus, med udsigt over
Ribe Østerå.
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Lokalrådet vurderer, at der kan udstykkes attraktive grunde i området,
og de oplyste, at der kun er 2 usolgte grunde tilbage på Klostermarken.
(se bilag)
Lokalrådet oplyser, at Økonomiudvalget på sidste års møde fandt, at
det er en interessant ide.
Referat:
Økonomiudvalget oplyste, at der ikke er planer for udstykninger i Damhus. Der er planlagt udstykninger på Klostermarken og i Bjerreskovparken.
Lokalrådet vurderer, at der også vil være efterspørgsel efter større
grunde beliggende i Damhus. Tidligere udstykninger er blevet solgt
hurtigt. Der er ingen grunde tilbage i i Damhus
Økonomiudvalget forventer, at de kommer til at se på hele området
med udstykninger af byggegrunde. Opfordrer lokalrådene til at sende
deres ønsker til Plan, ligesom de opfordres til orientere kommunen,
hvis de erfarer, at der er efterspørgsel efter grunde i et område.
.
8. Aktivitets- og Kulturhus i Lustrup/Damhus
Af referat fra sidste års møde mellem lokalrådet og Økonomiudvalget
fremgår:
Lokalrådet fortalte, at det nuværende forsamlingshus er udtjent, og at
der er stor opbakning i lokalområdet til at få bygget et nyt.
ØU synes, at det er et godt projekt. De forholdsvis begrænsede anlægsomkostninger samt selvfinansieringen taler også til projektets fordel.
Det blev aftalt, at projektet indgår i budgetforhandlingerne som et udviklingsforslag.
Lokalrådet ønsker at projektet bliver prioriteret i dette års budget.
Referat:
Efter sidste års møde med Økonomiudvalget forventede lokalrådet, at
der ville blive givet penge til projektet ved budgetlægningen, hvilket
ikke skete. Siden sidste år er projektet blevet større og dyrere.
Økonomiudvalget opfordrede lokalrådet til at genfremsende forslaget til
kommunen
Økonomiudvalget gav udtryk for, at det er et godt projekt. Hvis lokalrådet kan dokumentere, at egenfinansieringen er på plads, vil det alt andet lige øge chancerne for, at kommunen vil støtte projektet.
9. Ændring af lokalplan for Lustrup
Hvad skal der til for at ændre lokalplanen i Lustrup, således at der kan
bygges træhuse?
Referat:
Økonomiudvalget opfordrede lokalrådet til at sende en ansøgning om
ændring af lokalplanen. Der kan også være andre forhold end muligheden for at bygge træhuse, der trænger til justeringer.
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Fælles
10.Eventuelt
A/ Cykelstien fra V. Vedsted til Ribe fik ikke støtte fra den statslige
pulje. Lokalrådene ønsker at vide, om det er et håbløst projekt, de bør
opgive.
Lokalrådene mener, at kombinationen af en usikker vej, skolebørn og
Vadehavscentrets succes presser på for, at der sker noget.
Økonomiudvalget fortalte, at dette projekt indgår i prioriteringen af cykelstier. Det kan dog være svært at finde finansiering til den uden
støtte fra statslig side.
Der blev gjort opmærksom på, at der er cykelsti, hvis der køres over
Egebæk. Denne rute er ca. 1 km. længere end over Øster Vedsted fra
Ribe til V. Vedsted.
Økonomiudvalget gav udtryk for, at der bør ses på hastighedsbegrænsende foranstaltninger ved indkørslen til V. Vedsted ad Sdr. Farup Vej.
B/
Ribe Syd har fået at vide, at de kun må have 4 repræsentanter med til
mødet med Økonomiudvalget. Dette vil være et problem, hvis 5 af de
deltagende foreninger i Ribe Syd Lokalråd har punkter til dagsordenen.
Økonomiudvalget forklarede, at der er af plads hensyn, at deltagerantallet er begrænset. Andre lokalråd – der er organiseret på en anden
måde end lokalrådene i Ribe – må kun stille med 3 deltagere. Hvis problemet med behovet for 5 deltagere dukker op, ser vi på det.
Ribe Nord Lokalråd mener, at organiseringen af lokalrådene i Ribe ermærkelig. Der er ikke nogen egentlig sammenhængskraft mellem de
forskellige lokalområder/lokale foreninger, der er repræsenteret i lokalrådene.
Økonomiudvalget svarede, at hvis lokalrådene ønsker at ændre på organiseringen, skal de tage det op.
C/ Der arbejdes hen mod at etablere en handicaprampe op til Kammerslusen. Prisen for rampen er 2½ mio. kr. Der søges fonde, men det
kan ikke udelukkes, at kommunen også vil blive bedt om at hjælpe til
med finansieringen.
D/
Ribe Midt Lokalråd er glade for, at Økonomiudvalgets medlemmer byder ind på mødet med lokalrådene.

-5-

