Referat af møde i lokalråd RibeMidt den 11. september 2017
Alle var tilstede.
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3.

Trafikken omkring fritidscentret
Willis notat fra den 31. 8. vedhæftes

4.

Politistrukturen
Henning Ravn opfordrer lokalrådene til at bakke op om udtalelse i forbindelse
med politiforliget.
Vi mener grundlaget for en eventuel udtalelse skal være i orden, vi kan ikke
udtale os på baggrund af det materiale der foreligger.
Tine indhenter flere oplysninger, så vi evt. kan udtale os på et faktuelt grundlag.

5.

Legeplads Tangevej
Niels skriver til Esbjerg kommune, som aftalt på mødet med Teknik- og
Byggeudvalget, samt til Anette Gori, og orienterer om aktuelle forslag, (fx.
legeplads der b.la. tilgodeser dagplejemødre, samt Peter Laursens forslag i JV)
og rykker for handling omkring Ribelund området.

6.

Vedrørende høring omkring "Ny dialogflade mellem skolebestyrelser og de politiske
udvalg"
Lulu og Tine har haft kontakt til skolebestyrelsesformanden, - der var ingen videre
foranstaltninger …
Der er heller ikke yderligere handling omkring de politiske udvalg.

7.

Velkomstambassadører
Willi er velkomstambassadør. Lulu tager kontakt til kommunen, da hun
tilsyneladende er blevet slettet af listen over velkomstambassadører

8.

Kommunalvalg/valgmøder
Niels tager kontakt til Jyske Vestkysten og foreslår samarbejde omkring et
valgmøde med lokale politikkere

9.

Nyt fra foreningerne
Klosterparken bliver stadigt større og man overvejer et fælles aktivitetshus i
området. (erfaringer fra Lustrup kan bruges) Man har en hjertestarter i området,
den hænger tilgængeligt i en opvarmet garage.
Bykernen har arrangeret grundlovsmøde, dette gentages. Koncert med
Bigbandet var en succes, prisen var høj bl.a. pga. scenen. Bykernens
generalforsamling har nedsat et udvalg, der arbejder på oplæg omkring
parkeringsforholdene.
Lustrup/Damhus, der er afholdt høstfest / sportsfest med stor succes. Man har
stort behov for medborgerhus, der arbejdes fortsat på finansiering

10.
11.

Økonomi. Beholdningen er 37958,52
evt. herunder næste møde
Remissen, der er møde den 13. 9. omkring udvikling af projektet
Det gode skib Marta kommer til Ribe til maj, den kommer til at kunne sejle med
12 personer udover besætningen.
Budget forhandlinger, der er afsat midler til renovering af gader i den sydlige
ende af byen.
Vandmiljø og grødeslåning, Niels rykker for hvornår der kommer en kontakt fra
kommunens vandmiljømedarbejder Thomas Jensen!
Niels har været i plantagen efter oprydning, det ser pænt ud, dog mangler der
stadig informationsskilte.
Næste møde, som aftalt den 23. oktober klokken 18.30
Julemøde den 5. december på Sælhunden klokken 18.00

Ref. Signe

