
 

 

Dagsorden til mødet den 23.11., kl. 18.30 
 
Afbud fra Lulu, Tine og vi manglede Poul 
 
  
1.       Godkendelse af referatet fra sidste møde 

Godkendt 
 

2.       Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3.       Invitation til møde omkring parkerings- og trafikforhold i Ribe 
middelalderby (vedhæftet) 

Willi og Aksel deltager.  
Forslag til hvordan vi kan løse nogle af problematikkerne: 

 Opdatering af ‘GARMIN’ så mobilhomes og turistbusser 
kommer nord ind i byen.  

 Katedralskolen har p-pladser på p-syd.  

 Orientering til beboere (opdatering af materiale fra tidligere) 

 Bødelignende sedler til orientering af turister. Humor er vigtig. 

 Vi efterlyser handling! De møder der har været holdt, har været 
konstruktive møder med konsensus, så nu må der 
besluttes/handles.  

 Umiddelbart efter kommunalvalget tager vi initiativ til et møde 
med Interessenterne. 

 
4.       Møde mellem Esbjerg kommune og lokalrådsformændene (vedhæftet) 

Dagsorden signalerer interesse for samarbejde med lokalrådene,  
hvis der er kommentarer til dagsordenen så meld ind til Niels. 
 

5.       Svar fra Esbjerg kommune på henvendelsen omkring trafikforholdene 
  ved fritidscentret (vedhæftet) 

Willi skriver en epistel om forløbet til ugeavisen. 
Emnet kan tages frem igen med konkrete forslag til forbedringer –  
f.eks. en fodgængerovergang over Sportsvej 
 

6.       Opfølgning på Opfølgningen, Teknik og byggeudvalgets møder 
(vedhæftet) 

Niels sender et svar fra Hans. Niels tager initiativ til et møde efter  
kommunalvalget. 
Niels følger op omkring grødeskæring. 
Lulu laver et oplæg omkring bløde trafikanter. 



 

 

 
 

7.       Henvendelse 15.9. til JV og ugeavisen vedr. valgmøde 
Endnu ingen svar, Niels følger op! 
 

8.       Orientering om fremlæggelse af Ribe-jern planen 
Det var ærgerligt, at man havde planlagt præsentationen så dårligt. 
Der kommer et opfølgende møde for følgegruppen. 
 

9.       Nyt fra foreningerne 
Der er byggemodnet og solgt 5 grunde ud af 30 på Klostermarken.  
Bykernen planlægger møde omkring trafikproblematikker. 
Ellers ikke noget. 
 

10.   Økonomi 
8000 hævet til folkemødet. STOR succes! 
Indestående, kr. 29.862,52  
 

11.   evt. 
Mødet omkring politi-forliget. 
Forud for videre behandling af emnet, har vi brug for at kende fakta,  
Baggrunden, konsekvenserne, og hvad man imødekommer med de  
beslutninger der er taget. 
Hvad kan vi melde tilbage til vores bagland? 
Hvad er succeskriteriet og vil politiet være mere eller mindre synlige? 
Tine, Lulu og Willi deltager. 
 

Husk julemødet den 5. december klokken 18 på Sælhunden. 
  

Januar møde den torsdag den 18. januar 2018. 
 

Årsmøde for Lokalråd Ribe Midt 
Brainstorm: 
Idemøde omkring Ribelundområdet, lokalplan, legeplads i 
Tange, samarbejde med fritidscentret om samme og 
udbygning af fritidscentret, omfartsvejen, trafikforhold i 
bymidten (Hans Kjær) …. 
Willi får fat i projektleder omkring omfartsvejen. 
 
Referat Signe 


