Referat af møde i Lokalråd Ribe Midt den 20. marts 2019.
Tilstede: Niels, Aksel, Lulu og Dorthe

Afbud fra Lokalråd Ribe Syd og Nord.
Punkter til økonomiudvalgsmøde den 29. maj (kl. 15. 30 – 16.30)
Willi, Aksel og Lulu deltager.
a. Senioraktivitetshus.
Lulu refererede mødet, som hun deltog i vedr. senioraktivitetshuset. På mødet
deltog repræsentanter for Esbjerg Kommune (kontorchef Knud Lund, direktør Jørn
Henriksen og formand for Kultur- og Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen),
Lulu og de to initiativtagere Bente og Herdis.
Jesper Larsen er fortsat på sagen. Knud Lund vil samle oplysninger om
projektbeskrivelse for Aktivitetshus for Bramming og Esbjerg samt finde oplysninger
om størrelsen af populationen 60+ i Ribe og omegn. Det blev anbefalet at vi medtog
det som et punkt til mødet med økonomiudvalget.

b. Medborgerhus i Lustrup.
Esbjerg Kommune kræver en garanti for borgernes egen betaling. Beboerrådet skal
ud og samle underskrifter på frivillige donationer. Niels foreslår at få en bankgaranti
til at dække en evt. manglende betaling fra borgerne. Mikael fra beboerforeningen
kommer for at fremføre sagen for økonomiudvalget.

c. Nørremarksskolen.
Hvilke planer foreligger der helt præcist? Beboerne på Nørremarken er
interesserede i at bevare de grønne områder (sportsplads og legeplads) samt
sportshal jvf. mail fra Hans-Arne.
d. Skibbroen.
Forslag til projekt for udvikling af nærmiljøet ved Skibbroen (se udsendt materiale)

Supplerende punkter til Bygge- og Teknikudvalgsmøde den 5.april kl. 14 – 15.30
Niels, Willi og Dorthe deltager.
1. Råge plage:
Niels har haft kontakt til Nicklas Ipsen vedr. bekæmpelse af råger. Niels skriver
punktet på som ekstra punkt til Bygge – og Teknik udvalgsmødet den 5. april.
2. Ung Å og Ribelund planer.
Status for planer omkring Ung Å og Ribelundplanerne. Har man samtænkt
planerne? Niels vil skrive det på som ekstra punkt til Bygge- og Teknik
udvalgsmødet.
Hvis det vurderes nødvendigt sættes punktet på til dagsordenen til
Økonomiudvalgsmødet.

