20. oktober 2020

Referat fra møde i lokalråd RibeMidt 19. oktober 2020
Tilstede, Dorthe, Willi, Gia, Niels, Lulu, Poul og Signe
Afbud, Axel

Godkendelse af referat fra møde den 10.08.
Godkendt
2.

Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt, invitation fra enhedslisten, tages under evt

3.

Møde økonomiudvalget den 26.08. (vedhæftet)
Kommentarer til referatet:
Snak om tonen i forhold til vores ønske om bedre møder.
Positiv udvikling i forhold til medborgerhus i Lustrup.
Vi vil være mere aktive omkring seminarieHuset, Niels henvender sig, som
opfølgning på mødet.
Vi forholder os ikke til slæbested ved Kammerslusen, men udelukkende til
udviklingsprojektet Kulturhavn.
Forløb af cykelsti til Vester Vedsted var til diskussion under evt.

4.

Årsmødet
Dato for årsmødet er den 3. marts 2021, der er reserveret lokaler på
seminarieHuset.
’Det Nye Altlantis’.
Willi er ved at skaffe oplægsholdere, Niels har kontakt til Karen.
Stikord; Østeråen, dige, pumpe, klima, kommunale undersøgelser …
Willi tager fat i fotojens omkring billeder af vand i og omkring Ribe.
Gia har en klimaforsker i sit netværk, ham kan vi evt. bruge senere.

5.
a.

Sager:
Ribelund
Karoline er tovholder på projektet. Vi, Steen, diverse interessenter og Karoline
finder fælles fremadrettede udviklingsmuligheder.

b.

Krydsning A11
Willi er vedholdende i forhold til at holde sagen levende. Der findes to
løsningsmuligheder, en viadukt eller et lyskryds.

c.

Ribe initiativ (unge hjem til jul)
Vi holder øje med ekstraordinære begivenheder eller andre ’en gangs ting’, der
kunne have glæde af en donation fra lokalrådet.

d.

Bosætningsfilm
Vi har lært en del af processen. Niels følger projektet til dørs. Vi mener man med
fordel kan vente med at producere filmen til der igen er liv i gaderne - og vi kan
præsentere forskellige sider af Ribe.

6.

Nyt fra foreningerne

Bykernen. Foredrag om navere. Medlemsmøde omkring trafikforhold.
Bigbandkoncert. Skulptur rundgang med guide.
Lulu beboermøde og indvielse af bålhytte.
7.

Økonomi
102 kr. brugt til forplejning

8.

Evt.
Indbydelse fra Enhedslisten til møde omkring biodiversitet i Esbjerg kommune,
mødet er på hovedbiblioteket i Esbjerg den 2. november.
Invitationen må gerne videresendes, hvis nogle af vores kontakter har mulighed
for at repræsentere os.

Vi ses næste gang den 26. november klokken 17 på
Quedens og klokken 18 på Kolvig
Referat Signe

