
 

 

Referat fra møde i Lokalråd RibeMidt den 6. september 2018 
 
Afbud fra Lulu, Poul og Peter 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

3. Opfølgning møde med Økonomiudvalget 
Ros til referatet og mødet! Der var tid til udtalelser og kommentarer. 
 

4. Notat fra mødet med Entreprenøren 4. juni (Bilag 1.) 
Status, der kan med fordel rettes op på diverse procedurer. Bostonsgård er ikke 
færdiggjort pga. manglende godkendelse af porten.  
 

5. Ridning i Ribe Plantage 
Man har fulgt vores indstilling til begrænsning af ridning i den del af plantagen hvor 
Galgebakken ligger.  
  

6. Madpakkehus (Vedhæftet) 
Esbjerg kommune mangler at godkende huset, der er afsat midler. 
Dagmar Warming har henvendt sig til Niels forlag til et madpakkehus, der 
henvender sig til en anden brugergruppe. Niels sender korrespondancen med 
Dagmar. 
 

7. Hængepartier (Vedhæftet) 
Vi savner gode historier og helhedstækning! I stedet oplever vi manglende 
opfølgning/udførelse af opgaver pga. forvaltningsskift (Stier på Ribelund).  
 
Der er mulighed for at henvende sig direkte til kommunen ved hjælp af  
Appen ’TIP TAK’. 
 
Grødeskæring, vi savner et fælles sagligt grundlag at diskutere på. Willi skriver til 
kontorchefen og den biolog der var med til mødet. Det er vigtigt at holde fast i den 
nødvendige diskussion omkring natur og kultur i vores by.  
 

8. Ribe Jernindustri 
Niels har fået invitation til opfølgende møde - den 12. september. 
 

9. Nyt fra foreningerne 
Tine Bykernen, gode arrangementer hen over sommeren - ingen møder.  
Ingen andre kommentarer. 

 
10. Økonomi 

Der står 33.706,19 
 

11. evt. 
Nørremarkskolen, bygningerne er næsten tømt for flygtninge. Vi spørger 
kommunen om de fremtidige planer.   
 



 

 

Autocampere i midtbyen er fortsat et problem. Mulige løsninger; skiltning, GPS 
indstillinger … 
 
Willi har været til ’jordpåkastelse’ på P Øst.  
 
Næste møde den 5. november klokken 19 
 
Julefrokost på Sælhunden den 6. december klokken 18 (Signe)  
 
 
 
 
Referat Signe 

 


