Dagsorden til Lokalrådemøde d. 20. marts 2018:
Afbud Peter, Signe og Poul (Tine kommer senere)
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Godkendelse af referat fra sidste møde
a. Godkendt
Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt med nedenstående punkter til evt.
Punkter til møder med Teknik og Byggeudvalget samt Økonomiudvalget (vedhæftet)
Punkterne i det vedhæftede udkast blev gennemgået og det blev besluttet at inkludere disse
samt følgende 3 nye punkter omkring:
 madpakkehus ved legepladsen på Brorsonsvej samt
 Forbedring af eksisterende stisystemer i Ribe Lund projektet (Niels beder Steen Gelsing
om senest planudkast)
 Hvad skal der ske med Seminariehuset?
Punkter fra mødet med Vej og Park
Der er ikke helt overensstemmelse mellem vores punkter der blev indsendt og det oplæg der
blev fremlagt. Herunder bl.a. vedr. renovering og brolægning af Gravsgade/Sønderportsgade.
Niels har indsendt skrivelse til Kommunen; svar modtaget fra Søren Heide Lambertsen, som vil
behandle henvendelsen i udvalget.
Trafikplanen for Ribe by (vedhæftet)
Drøftelse af muligheden for et høringssvar fra Lokalrådet: Fx. En notits om, at vi savner at
debatten har haft et fælles åbent høringsmøde med fokus på MÅLET og sekundært på
MIDLERNE.
Renovering af Sønderportsgade/Gravsgade/Korsbrødregade (se punkt 4).
Nyt fra foreningerne
Willi og Aksel: Der har været god feeback fra Tangekvarteret efter stormødet
Frode: Har afholdt Generalforsamling
Lulu: Har afholdt generalforsamling
Tine: Har afholdt generalforsamling (Arrangementer på bedding – herunder også deltagelse i
møde om Katedralskolens renovering og parkeringsforhold).
Økonomi
Saldo: 36.791,29Kr.
Evt. herunder næste møde
 Møde om seminariehuset d. 1. marts (Axel deltog): Mødet omhandlede husets fremtid og
brug når privatskolen flytter mv. Mødet var initieret af Seminariehusets Brugerforum.
Mødet bar præg af de praktiske vanskeligheder brugerne oplever. Lokalrådet vil tage det
med som et punkt til økonomiudvalgsmødet: ”Hvad skal der ske med Seminariehuset?”
 Høring vedr. 2 sprogede Børn og unge. Lulu skriver til skoleleder vedr. deres holdning og
høringssvar.
 Status stormøde: Ca. 100 fremmødte og der er modtaget stor ros fra deltagrene – som
deltog med spredt interesse indenfor de forskellige oplæg. Samme opskrift kan med fordel
anvendes til næste år.
 Status velkomstambassadørmødet med Trafikstyrelsen. Willi deltog med det formål at
præsentere de kulturelle og foreningsmæssige aktiviteter i Ribe.
 Status Fællesmøde med Lokalrådene i Esbjerg Kommune i Hviding: Willi deltog og har
rykket for referat.

