Referat fra møde i lokalråd RibeMidt den 17. august 2021
Tilstede, Niels, Gia, Allan, Aksel, Lulu, Willi og Signe
Afbud, Dorthe og Poul
Før mødet blev der holdt møde med Søren Lambertsen med emnet ”trafik i Ribe indre by”.
Følgende blev aftalt på mødet:
- Søren finder pris på ”krøllen”, der gør, at trafikken får et naturligt forløb fra
Dagmarbroen til Kurveholmen og omvendt. – prisen ligger klar, så etablering
kommer med på førstkommende budgetforhandling.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål, at belyse alle sider af
problematikkerne. Lokalrådet laver en bruttoliste over interessenter og sender den
til Søren ultimo denne uge. Inden første møde skal der udarbejdes et
kommissorium, lokalrådet vil gerne bistå kommunen/forvaltningen i dette arbejde.
- Søren orienterer udvalget. Kontaktperson i forvaltningen, Morten.
- Opfølgning på antallet af handicap P
- Opmærksomhed på særlige grupper og funktioner, f.eks. hjemmepleje,
gennemkørsel, af og på læsning.
- Skiltning ved Mølledammen med biologiske oplysninger.
- Opmærksomhed på indberetning af pileurt, Søren udarbejder et kort og sender det
til os.
Andre berørte emner, overholdelse af tid for indlevering af varer, store køretøjer f.eks.
Post Nord.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
godkendt
2. Godkendelse af dagsorden.
godkendt
3. Områdefornyelsen Ribe, med oplæg om byrumsforsøg. Se vedhæftede oplæg.
Vi besluttede at tage udgangspunkt i planen og byrumsforsøget på Årsmødet.
Dato for afholdelse af Årsmødet bliver 25. eller 26. oktober. Anette og Mikkel
kontaktes før datoen sættes endeligt.
4. Årsmødet. Willi’s oplæg vedhæftet.
Se punkt 3! OBS på aflysning af de aftaler vi har til den 1. september. Niels skriver
til Dorthe. Willi kontakter Anette Gori for at planlægge dato.
5. Bosætningsfilmen, status
Der kommer et nyt møde, Niels laver en doodle, der er mulighed for at koble sig på
herfra. Det er vigtigt, at det bliver et godt projekt også selvom afslutningsdatoen
bliver udskudt.
6. Møde økonomiudvalget. Vedhæftet
Det var et godt møde. Referatet blev gennemgået og taget til efterretning.

7. Evt. herunder nyt møde
o Forespørgsel fra arbejdsgruppen omkring biodiversitet imødekommes.
o Gia følger op på ’Ribe som turistby’ med fokus på borgerinddragelse!
Næste møde mandag den 20. 9 klokken 18.30.

Referat Signe

