Referat af møde i lokalråd RibeMidt den 17.5., kl. 18.30 seminarieHuset
Tilstede: Niels, Poul, Axel, Willi, Lulu, Signe og Dorthe Høyer (Dorthe afløser Frode).
Afbud: Tine og Peter
Dagsorden:
1.
Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt
2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3.

Gennemgang af referatet fra mødet med Teknik- og Byggeudvalget
Kommenter til referatet,
pkt 1 – (40 km zoner) vi sender en anmodning omkring Damvej
pkt 2 – (bålhytte Lustrup) Lulu søger
pkt 3 – (madpakkehus, Brorsonsvej) der er opbakning herfra
pkt 4 – (trafikmængde og hastighed) obs på cykelforhold på Nørremarksvej og
Skinnermarksvej
pkt 12 – (Cykelsti Ribe-vester Vedsted) punktet er ikke med på
Økonomiudvalgsmødet, PUNKTET SKAL OP IGEN!!
Øvrige punkter (tunnel under omfartsvejen ved Bjerrumvej) Willi skriver til
ministeren

4.

Dagsorden til mødet med Økonomiudvalget (er forhåbentlig kommet inden da)
Lokalrådskonferencen, - vi mangler opsamling og evaluering af mødet.
Det er positivt, at man holder lokalrådskonferencer, men vi savner, at det er
‘skåret skarpt til’, når vi bruger en forårslørdag på det!
Landsby pedel.
Luftledninger ... er der en plan B.
Nye grunde, hvad er der sket?
Aktivitetshus Lustrup/Damhus.
cykelsti ...
Lulu/ Dorthe finder en kopi af underskriftindsamling omkring renovering af
svømmehallen.
Hvordan går det med Remissen?

5.

Dialogmødet den 4.6. med Entreprenøren
Niels, Axel og evt. Signe deltager.

6.

Vedligeholdelse af stier
Afklaring omkring stier bag Ribelund. Axel og Willi spørger Hans Kjær omkring
status på vedligehold udvikling af området.
Dorte orienterer om færdsel i Ribe plantage. Der er anlagt ridestier, der strider
mod de aftaler er tidligere er indgået. Frode og Niels har været med til at aftale
renoveringen af Ribe plantage i den forbindelse blev det ikke nævnt, at man ville
ændre ’færdselsregler’ for heste. Ændringen er en STOR forandring af den
rekreative brug af området.

7.

Nedgravede affaldsløsninger
Vi afventer, at høre hvor og under hvilke betingelser.

8.

Slæbested Kammerslusen
Willi svarer på henvendelse. Vi vil vi gerne bakke op om ønsket

9.

Nyt fra foreningerne – herunder evt. ny repræsentant fra
Nørrelundparken/Lundgårdsvej
Dorthe repræsenterer fremover området i stedet for Frode. Willi fungerer
fremover som kasserer.
Bykernen - henvendelse omkring grødeskæring, vi afventer mødeindkaldelse,
den 1. juli er der koncert med Ribe Bigband i bostons gård,
den 30. juni søsætning af Marta

10.

Økonomi
34202,29 kr. Willi overtager kasserer posten.

11.

Evt.

Næste møde 6. 9 18.30
Referat Signe

