Referat fra møde i lokalråd RibeMidt den 5.11.18, kl. 19.00 på
seminarieHuset
Afbud fra Willi
1.

Godkendelse af referatet fra møde den 6.9.
Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3.

Høring Affaldsplanen (Willi vil gerne tage teten sammen med en anden)
Willi og Axel tager den sammen

4.

Mølledammen (Se vedhæftede)
Vi afventer viden og refleksion omkring oplægget fra politikkerne(bilag). Ribe
bykernes beboerforening planlægger et arrangement med oplæg om emnet.
evt., emne til årsmødet.

5.

Møde Vej og Park (Vedhæftet). Punkter
Lulu og Tine (og os andre hvis vi har noget) sender punkter til Niels inden den 29.
november.

6.

Møde ”Ribe kommunikation” den 20.11., kl. 13.00 på turistkontoret
Axel deltager. Niels sender referatet fra sidst til Axel.

7.

Budgetforliget, herunder ændringer af betjeningen på Borgerservice af borgerne i
Ribe: (bilag)
Forslag til spørgsmål til Esbjerg kommune:
Hvad er antallet af henvendelser på et år, fordelt på opgaver.
Hvad er de nuværende driftsomkostninger
Hvad er de forventede driftsomkostninger ved den påtænkte model
Hver mange medarbejdertimer bruges der nu, set over et år
Hvad er forventningerne til medarbejdertimer med den nye model
Hvad er målet med ændringerne
Niels sender vores spørgsmål til kommunen (specifikt omkring lukning af
borgerservice i Ribe). Er der flere spørgsmål til emnet eller til budgetaftalen i det
hele taget sendes de til Niels inden weekenden.
8.

Invitation Darum lokalråd (vedhæftet)
De der ønsker at deltage melder sig direkte.

9.

Information fra ”Formandsmødet for lokalråd” den 30.10.
Gennemgang af ’opsamling fra mødet’ (bilag).
Niels finder bilag, der giver overblik over netværk og sammenhænge mellem disse,
frem og moderniserer den.

10. Siden sidst
Ikke noget nyt.
11. Nyt fra foreningerne

Tine Ribebykerne, arr. ved museet, Flemming Just fortalte.
Næste arr. er viden omkring aktuelle udgravninger.
Møde omkring parkering og trafik er afholdt, der er oplæg til skiltning. Næste fokus
er affaldssortering.
Lulu, fibernet stor opbakning med ingen succes. Lys på cykelstierne er stadig et
problem. Beboerhuset, der arbejdes på med finansiering.
Axel, der bygges ved kirkegården. Samtalegynge tegnet af Niels Pindborg på
kirkegården (spændende projekt). Axel er obs på udvikling på Ribelund området.
Peter, beboerhus samme problematikker som Lulu. Godt samarbejde med
kommunen.
12. Evt.
Tilflytterservice, der er få relevante henvendelser. (Møde igen den 17. januar).
Niels forsøger at skaffe procesplan for renovering af omfartsvejen.

JULEMØDET HOLDES DEN 6. DECEMBER KLOKKEN 18 PÅ PORSBORG
Ref. Signe

