
 

 

Referat af møde i lokalråd RibeMidt 20/2 2017 
 
1.      Godkendelse af referaterne fra vort møde den 12.1. (kan læses på vores hjemmeside) 
Ingen bemærkninger 
 
2.      Godkendelse af dagsorden 
Ingen bemærkninger 
 
3.      Møde med Vej og park den 23.2. kl. 16.30, Ribe Rådhus (Willi og Niels deltager) 
Niels har indsendt punkter - også det ekstra punkt om stibelysning fra Lulu, Willi tager punkt med 
om udgravning på energistien under evt. 
 
4.      Møde med Teknik og forsyning den 21.4. kl. 10.00, Esbjerg Rådhus (hvem deltager?).  
Punkter indsendes senest den 27.3. 
Punkter, 
Opfølgning af punkter fra sidst - bløde trafikanter i Damhus 
OBS på punkter fra vej og park, der skal videre i det politiske system 
Cykelsti til Øster Vedsted ... 
Remissen, hvad sker her ...  
Jernindustrien 
Forhold for cyklister  
 
5.      Møde med Økonomiudvalget den 23.5., kl. 17.00 Ribe Rådhus (hvem deltager). Punkter 
indsendes senest den 27.3. 
Ribelund (projektmaterialet ligger hos Anette Gori, Niels rykker forud for indsendelse af punkter)  
 
6.      Fællesmøde med Lokalråd Syd og Lokalråd Nord den 13.3., kl. 18.30, seminarieHuset 
Niels indkalder 
 
7.      Møde Parkerings- og trafikforhold i Ribe by, den 13.3., kl. 14.00, Retssalen det Gamle 
Rådhus (flyttet fra januar)(hvem deltager) Vedhæftet 
Willi deltager, Lene fra bykernen 
Emner, 
Handicap parkering 
Brochure omkring kørsel og færdsel i Ribe  
 
8.      Orientering om mødet med Esbjerg kommune om renovering af Ribe Plantage (oplæg 
vedhæftet) 
Vi er orienteret omkring renovering af Ribe Plantage.  
 
9.      Nyt fra foreningerne 
Axel fra Tange kvarteret indgår i Lokalrådet, det glæder vi os til. Generalforsamlinger hele vejen 
rundt 
 
10.  Økonomi 
38.747,43 på bogen.  
Vi besluttede at vi, når vi deltager i møder for lokalrådet i Esbjerg, udbetaler vi kørselsgodtgørelse. 
Vi vil være fremover være opmærksomme på særlige begivenheder eller organisationer vi evt. vil 
støtte økonomisk 
Lokale møder (a la lokalplan orientering i Tange) forud for et stormøde.  
 
11.  Evt. herunder næste møde 
Stormøde onsdag den 3. maj i kantinen på Ribelund fra klokken 19 til 21.  
Niels kontakter Anette Gori 
 
Næste møde den 19. april klokken 18.30  
Referat Signe 


