Referat af møde i lokalråd RibeMidt onsdag den 21. august 2019
klokken 17 i seminarieHuset
Tilstede. Niels, Lulu, Poul, Willi, Dorthe, Tine og Signe
Afbud. Aksel og Claus

1.

Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3.

Planlægning af årsmødet den 18. september. 2019
Overskrift: trivsel for unge og gamle i Ribe
Tine har en aftale med vicepolitiinspektør, Lars Bjerregård
Lulu har tilsagn fra de unge og Karen Sandrini, samt fra Jørn
Henriksen omkring seniorliv
Willi, Henrik Kikkenborg stiller ikke op. I stedet kommer en
repræsentant fra ’Din Forsyning’ med orientering om separation af
spildevand og regnvand (problematik, vand i kældre)
Program:
19 – 19.15
Lokalråd Ribe Midt
19.15 – 19.50 ungdoms- og seniorliv (fra skateboard til quiltning)
UNG Å, relaterede projekter …
19.50 – 20.05 pause, øl og vand
20.05 – 20.30 politireform, fakta, baggrund og evaluering
20.30 – 20.55 Din Forsyning …
Afrunding

Planen om at stille spørgsmål til seminarieHuset falder væk!
Aksel har bestilt øl og vand, Signe følger op, antal ca. 100
Dorthe har styr på lokale og AV
HUSK at sende billede til Willi og input til Niels inden udgangen af
næste uge
Niels laver annonce til facebook, Ryk Ind, foreninger m.v.

4.

Siden sidst/orientering
Der arbejdes på en tunnel under hovedvej 11 ved Bjerrumvej
Willi deltager i møde omkring grødeskæring i Mølledammen, mødet
er på fredag
Trafikdæmpning på Skinnermarksvej
Cykelsti på Rosenalle
Andeøerne Holmen
Hævning af vandstand ?
Møde om planstrategi den 3. september, Dorthe og Signe deltager
Oprensning af sandfang ved Seem
Rågeplage, der bliver søgt dispensation i forhold til bekæmpelse

5.

Nyt fra foreningerne
Tine fortæller fra bestyrelsesmøde, at der er sendt to breve til teknik
og miljø (rottebekæmpelse og trafik/parkering i indre by)
Man har fået støtte til koncert med Big Band Ribe til næste år
(ansøgnings mulighed har urimelige vilkår)
Dorthe, har rettet henvendelse til kommunen omkring trafik i
forbindelse med vejprojekt

6.

Økonomi
Udsat

7.

evt. herunder næste møde
Næste møde 31.10. klokken 17 til 18.30

Referat Signe

