Referat fra møde i lokalråd RibeMidt den 12/1 2017 klokken 18.30 til 19.30
Afbud fra Tine og Frode
1.

Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3

Opfølgning af punkter fra mødet i november
- Repræsentation fra de forskellige områder i lokalrådet; på næste borgermøde skal der
være plads til præsentation af repræsentanter fra de forskellige områder, (eventuelt
valg i de områder hvor der ikke har været afholdt valg og som der er repræsenteret i
lokalrådet.)
- Peter tager kontakt til kommunen omkring fjernvarmeskorstenene
- Skilt ved Klostermarken er renoveret
- Nørremarksstien er blevet renoveret
- OBS omkring beskæring af træ ved Lasbo
- Punkter til møde med vej og park, gentages under punkt 5; - Bløde trafikanter omkring
fritidscenteret, - trafik på Rosen Alle (Niels finder den gamle skitse omkring
seminarieHuset og Rosen Alle) punktet tages også med på mødet med
Økonomiudvalget/Teknik og Byggeudvalget, - oprensning af Mølledammen, - øvrige
punkter til Niels senest den 17/1 om aftenen

4.

Invitation til møde om parkerings- og trafikforhold i Ribe by
Invitationen er ude ved alle involverede, Niels deltager i mødet
Som lokalråd kan vi opfordre til,
at der udarbejdes en brochure om kørsel, færdsel og parkering i Ribe, som omdeles til alle
husstande,
at færdselsloven håndhæves,
at pege på forskellige problematikker samt,
at opfordre til, at der bliver orienteret om konsekvenser af forskellige beslutninger.

5.

Møde med Lokalråd syd og nord
Særskilt referat

6.

Nyt fra foreningerne

7.

Økonomi

8.

evt. herunder næste møde

Punkter til mødet med Teknik og byggeudvalg og til mødet med økonomiudvalget indsendes til
kommunen mandag den 27/3 2017
Mødet med teknik og byggeudvalget er 21/4 klokken 10
Mødet med økonomiudvalget er 23/5 klokken 17
Fundraiser kursus, de interesserede melder sig selv til, kursusinvitationen må gerne deles med
andre interesserede
Næste møde den 20/2 klokken 18.30
Referat Signe

