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Dagsor den 
 

 

Ribe Nord Lokalråd 
1. Mobildækning/manglende telemast i Jernved-området. 

 

Referat 

Lokalrådet fortalte, at halvdelen af byen har meget dårlig mobildæk-

ning. Dette gælder både private og virksomheder.  

Der har senest været et problem ift. at få brandbiler til at køre til den 

rigtige adresse. 

Lokalrådet vil fortsætte med at følge op på sagen. 

 

Økonomiudvalget oplyste, at der er ikke aktuelle planer om kommunal 

støtte til en mast i Jernved.  

 

Forvaltningen er løbende i kontakt med telebranchen om forbedringer af 

dækningerne i kommunen. Kommunen planlægger en ny registrering af 

dækningen sidst i 2019 med henblik på at følge udviklingen.  

 

Herudover afventes resultatet af den igangværende proces med opstil-

ling af master i Roager, Vester Vedsted og Grimstrup, som herefter skal 

evalueres. Byrådet kan herefter tage stilling, om der er flere områder, 

der kan opnå kommunal støtte til forbedring af mobildækningen. 

 

Lokalrådet blev opfordret til at tage fat i teleselskaberne og være ved-

holdende overfor dem.  

Man skal gøre sig klart, at det ikke er sikkert, at en mast løser alle pro-

blemer. 

 

2. Utilfredshed med lukning af borgerservice i Ribe. 

 

Referat: 

Lokalrådet har fået henvendelser om, at folk er utrygge. 

 

Økonomiudvalget tror på, at løsningen vil virke. Nu vil der blive gen-

nemført et pilotprojekt, der sidenhen vil blive evalueret. 

 

Økonomiudvalget vurderer, at frygten er større, end der reelt er behov 

for. Der er tale om en meget enkel løsning, der ikke kræver IT mæssige 

kundskaber at bruge. 

 

Lokalrådet har fået den valgte løsning demonstreret, og det ser ud til at 

være enkelt. Dog bør man afprøve systemet ift. kørestolsbrugere. 

 

3. Manglende information om status for elmastetableringen. 

Har Kommunen taget stilling til hvilke strækninger, man går 

efter at få lagt i jorden? 

 

Referat: 

Lokalrådet fortalte, at der tidligere har været planer fremme om linjefø-

ringen, og de spurgte til, hvor kan man finde de nuværende planer. 
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Økonomiudvalget oplyste, at kommunen har anbefalet, at der bliver ka-

bellagt rundt om Ribe og ved Endrup. Kommunen har ligeledes anbefa-

let, at der kabellægges over længere strækninger ad gangen. 

 

Energistyrelsen har præsenteret de foreløbige planer for Plan & Miljøud-

valget. De kunne kun fortælle, at de overvejer at nedgrave kablet ved 

Ribe, og at de også prøver at tage hensyn ved Endrup og Kongeåen. 

Der kan dog ikke kabellægges i vådområder. 

 

Der kommer et udkast til linjeføring efter sommerferien. Herefter kom-

mer der en ny høringsfase, hvor alle kan sende høringssvar ind. 

 

4. Lokalrådsmedlemmerne vil gerne orienteres, inden tingene 

står i avisen, eller maskiner sendes ud. 

 

Referat: 

Punktet udgik 

 

5. Der udtrykkes stor glæde ved landsbypedelordningen. 

 

Referat: 

Lokalrådene gav udtryk for, at de er glade for ordningen. 

 

 

6. Vi er i lokalrådet usikre på rimeligheden bag det beløb på 

12.000 kr., som tildeles Lokalråd Ribe Nord. Er det afstemt 

med, at der er tale om et lokalråd med 8 lokalsamfund, 

hvoraf nogle af lokalsamfundene er forholdsvis store? 

 

Referat: 

Lokalrådet mener, at 12.000 kr. til 8 lokalsamfund er meget lidt. 

 

Økonomiudvalget oplyste, at tilskuddet primært er tænkt til at afholde 

møder o. lign. Det er ikke tænkt, at tilskuddet skal kunne finansiere 

egentlige aktiviteter eller projekter. Til sådanne formål kan der bl.a. sø-

ges Puljen til lokale projekter.  

 

Økonomiudvalget gjorde opmærksomme på, at mange midler er lagt i 

Puljen til lokale projekter. 

 

Økonomiudvalget vil tage tilskuddets størrelse op ved evalueringen af 

årets møder. 

 

Lokalrådet gav udtryk for, at rådet ikke fungerer så godt. Økonomiud-

valget svarede, at hvis de ønsker at dele lokalrådet op, skal initiativet 

komme fra dem selv. 

Lokalrådet beklager, at de kun må sende 3 repræsentanter til mødet 

med Økonomiudvalget.  

 

Referentens bemærkninger: 

Netop i forhold til Ribe Nord og Ribe Syd administreres loftet på 3 delta-

gere meget fleksibelt.  
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7. Hvad er status på idegenereringen omkring en fælles over-

bygningsskole? Lokalråd Ribe Nord finder en sådan samling 

af børnene unødvendig og ødelæggende for mulighederne for 

at opretholde dynamiske lokalsamfund, eksempelvis i Gred-

stedbro/Jernved-området. 

 

Referat: 

Økonomiudvalget oplyste, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der er i 

gang med at færdiggøre et oplæg.  

 

De har fået henvendelser om, at Gredstedbro ikke er blevet inddraget, 

hvilket de bør fremover. 

 

Udvalget har ikke set et samlet forslag. Sagen kommer på udvalgets 

dagsorden før sommerferien. 

 

 

Ribe Syd Lokalråd 
8. Cykelsti Ø. Vedsted - V. V. Vedsted 

 

Referat: 

Lokalrådet gjorde opmærksom på, at cykelstien er blevet drøftet i 15 

år. Lokalrådet er kede af den foreslåede linjeføring syd om Sdr. Farup 

og ind gennem et skovområde. De påpegede, at cykelstien kun bliver 

100 meter længere ved at gå over Sdr. Farup, hvilket må være en over-

kommelig udgift. 

 

Lokalrådet har fra Drift & Anlæg fået at vide, at pengene er givet for at 

føre cykelstien til Vadehavscentret.  

 

Økonomiudvalget fortalte, at Drift & Anlæg vil se på linjeføringen igen 

og derefter tage et nyt møde med lokalrådet. Økonomiudvalget er ikke 

klar over, hvor langt Drift & Anlæg er i processen.  

 

En ændring af linjeføringen vil muligvis kræve, at der sættes ekstra 

penge af til formålet. 

 

Økonomiudvalget tilkendegav, at det er vigtigt at lytte til borgerne. 

 

9.  Handicapadgang ved Kammerslusen 

Der er nu samlet 1.575.000 kr. ind, Det betyder, at der mangler 

250.000 kr. for at komme i gang med dette arbejde. 

 

Referat: 

Lokalrådet oplyste, at der kun mangler 250.000 kr. før projektet er fuldt 

finansieret. Det er momsen der er problemet 

 

Lokalrådet fortalte, at entreprenørerne indtil videre holder fast i tilbuds-

priserne. 

 

Kammerslusen besøges af ca. 30.000 om året. 
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Landdistriktskonsulenten oplyste, at der bliver arbejdet for at finde en 

løsning. Teknik & Miljø mødes i starten af juni for at drøfte problemstil-

lingen. 

 

 

10. Sikker skolevej i Roager 

 

Referat: 

Lokalrådet fortalte, at alle børn i Roager skal køres til skole i Hviding 

med bus. I den forbindelse skal de gå ca. 250 meter langs Roagervej og 

krydse vejen. 

 

Økonomiudvalget fortalte, at sikker skolevej generelt har en meget høj 

prioritet. Uanset det skal stien indgå i den samlede prioritering.  

 

Økonomiudvalget har noteret sig problemet. 

 

 

Ribe Midt Lokalråd 
11. Udviklingsprojekt for Ribe Kulturhavn 

Området fra Overdammen til den eksisterende lavbro med Hovedengen 

og Skibsbroen har en meget stor kulturhistorisk værdi. Området var 

omdrejningspunktet for Ribes udvikling i Middelalderen. 

 

Ribe er om noget en turistmagnat og derfor bør der i fremtiden udvik-

les et projekt: DET MARITIME RIBE med særlig fokus på Ribe Kultur-

havn. 

 

Kulturhavnen skal især have fokus på: Oplevelse, fritid og kulturhisto-

rie. Kulturhavnen skal udvikles med den største respekt for Ribes 

unikke kulturværdier. 

Lokalrådet i Ribe ønsker at det maritime Ribe udvikles. 

 

Der bør etableres en masterplan for området med følgende mål: 

1. Udvikle Ribe Kulturhavn til en selvstyrende havn med egen besty-

relse  

2. Inkludere Ribe roklub, sejlklub og træskibsværft i projektet. 

3. Indtænke Slotsbanken i projektet. 

4. Udvikle den maritime kulturturisme. 

5. Fokusere på den historiske sejlrute Sønderho – Ribe 

6. Inkludere kulturhavnen som et udviklingsprojekt i NPV 

 

Som tillæg til ovenstående indarbejdes også projekt med offentligt til-

gængeligt slæbested ved Ribe Kammersluse, herved sikres adgang til 

Ribe Vesterå samt vadehavet for den brede befolkning.  

 

Behovet for dette bakkes op af politi, beredskab og turistforeningen. 

 

Der afsættes et beløb i Budget 2020 på 300.000 kr. til: 

Afholdelse af workshop for beboere og interessenter (roklub, sejlklub, 

træskibslaug, slotsbanken) lokalråd og andre. 

Der udarbejdes en strategisk masterplan for området. 

(Se bilag) 

 



   
  

 

 

 

 

- 6 - 

Referat 

Lokalrådet opfordrede Økonomiudvalget til at læse nærmere om pro-

jektet i bilaget, der var sendt ud med dagsordenen. 

 

12. Uafklarede sager. 

Vedhæftet bilag er en oversigt over de sagsgange som vi har været ud-

sat for i lokalrådet. 

 

Vi oplevet ofte, at vi i forskellige sager, bliver lovet noget, og så må vi 

gentagne gange rykke for svar, herunder hvor langt de enkelte sager 

er, og om der sker noget. 

 

Vi kan som ansvarlig samarbejdspartner forvente at blive orienteret og 

gerne taget med på råd, når en sag bliver bragt frem.. 

 

De i bilaget nævnte sager vedrører både TBU og ØU. 

 

Referat: 

Lokalrådet har samlet eksempler fra 3 udvalgs områder, hvor de ikke 

er blevet informeret nok og/eller det har trukket ud med information 

fra forvaltningen. Lokalrådet synes, at det er urimeligt, at de som frivil-

lige skal rykke gentagne gange for information/svar. 

 

Økonomiudvalget tilkendegav, at de har modtaget budskabet. Det er 

oplagt, at der er tilfælde, hvor kommunikationen ikke har fungeret godt 

nok. Problemet vil blive medtaget i Økonomiudvalget evaluering af 

årets møder med lokalrådene. 

 

Emnet vil ligeledes blive taget med på forvaltningens møde med lokal-

rådenes formænd i efteråret. 

 

13. Seniorhus i Ribe 

Se bilag  

 

Referat: 

Lokalrådet synes, at det er en virkelig god ide.  

Der er et godt fundament i Ribe til at skabe et seniorhus. 25% af bor-

gerne i Ribe området er 60+. 

 

Der vil være masser af ekstragevinster ved projektet.  

 

Økonomiudvalget tilkendegav, at det er et spændende projekt, men de 

kan ikke love noget nu.  

 

Økonomiudvalget vil give materialet videre til forvaltningen. Der skal 

arbejdes videre med projektet. Lokalrådet blev opfordret til at tage en 

dialog med forvaltningen. 

 

14. Status for udviklingsarbejdet for projekt ’Lustrup-Damhus 

Kultur- og Aktivitetshus’. 

Se bilag. 

 

Referat: 
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Lokalrådet regner med at være klar i 2020. Det har været et stort ar-

bejde at samle penge ind. 

 

Økonomiudvalget tilkendegav, at egenfinansieringen skal være sand-

synliggjort før kommunen eventuelt sætter penge af. Kommunen er 

meget økonomisk presset. 

 

Sagen skal indgå i budgetforhandlingerne. 

 

15. Status for den fremtidige anvendelse af Nørremarkskolen. 

Hvilke planer foreligger der helt præcist? Beboerne på Nørremarken er 

interesserede i at bevare de grønne områder (sportsplads og lege-

plads). 

 

Referat: 

Lokalrådet har tilbudt at starte en dialog om emnet. 

 

Økonomiudvalget fortalte, at Plan & Miljøudvalget har igangsat proces-

sen med at skabe et nyt plangrundlag. 

Der vil i første fase blive indkaldt til en workshop for at finde ud af, 

hvilke ønsker områdets beboere har til, hvordan der skal planlægges 

for det store areal. 

Derefter vil der blive gennemført en normal planproces med inddra-

gelse af lokalråd mv. 

 

Lokalrådet spurgte til tidsplanen for arbejdet. 

 

Forvaltningen oplyser tidsplanen til lokalrådet. 

 

16. Status på anvendelsen af de ledige lokaler i Seminariehuset 

 

Referat 

Økonomiudvalget oplyste, at Børn & Familieudvalget den 27. maj 2019 

behandler en sag om evt. overbygningsskole på Vadehavsskolen. 

 

Herefter vil der være vished om, om der skal arbejdes videre med en 

løsning for anvendelse af Seminariehuset til skolebrug, eller om huset 

kan videregives til andet formål. 

 

Fælles 
17. Eventuelt 

A/ 

Lokalråd Ribe Syd spurgte til, hvor langt er man med etablering af nye 

telemaster. 

 

Det blev oplyst, at kommunen efter sommerferien skal i gang med til-

budsindhentning. Der skal igangsættes en proces med lokalområdet 

om, hvor masterne skal stå. Målet er, at det bliver i år. 


