Referat fra møde i lokalråd RibeMidt den 3. februar 2021 på SKYPE
Tilstede, Niels, Lulu, Willi, Gia, Dorthe og Signe
Afbud, Aksel, ingen tilbagemelding, Poul.
1. Godkendelse af referat fra 26. 11. 20
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, med tilføjelser, orientering fra Willi omkring bebyggelse Ribe Jernindustri og indkaldelsen
til møde med økonomiudvalget (modtaget i dag)
3. Punkter til mødet med Teknik- og byggeudvalget den 28. april 2021
i indbydelsen er der et par punkter, som udvalget gerne vil have vores indspark til. Det tager
udgangspunkt i Vision 2025
a. i forhold til den fysiske udvikling af vort område, hvor er det så vi ser problemstillingerne?
Byggegrunde, der er ikke noget tilbage at købe (OBS bosætningsfilm) – muligheder, Haderslev
vej, Farupvej, Nørremarksskolens grund. Andre punkter, Mølledammen, Ribelund området
udvikling og forventning, sti til Kammerslusen og å-slyngen. (OBS på samarbejde med Vilslev
omkring miljø/vand/snæbel)
b. Har vi ønsker til fysiske forbedringer i lokalområdet? (her kan vi komme med forslag til
besigtigelse)
Forslag: På tur langs Ribe Å, forbi Ribelund med ophold ved madpakkehuset (varighed? En
time?)
4. Henvendelse fra byrådssekretariatet. (Meld gerne tilbage senest den 9. 2. 2021 ved at svare på
denne mail, om i ønsker, at byrådet kommer forbi jer på rundturen samt jeres input til
stoppesteder)
Vi tager udgangspunkt i Vision 2025, henviser til bosætningsfilm. Lulu, Niels og Signe sætter sig
sammen for at få overblik overopgaven og genererer et forslag. Niels skriver til byrådssekretariatet.
5. Sager
a. Overgang A11/Bjerrumvej
Willi følger op, vejdirektoratet er klar, når der er finansiering. Der bliver etableret 2 minus 1 vej.
Når projektet er færdigt er der behov for opfølgning omkring cykelsti, fartbegrænsning og
lignende.
b. Trafik- og parkeringsplanen for Ribe by
Niels rykker Søren Lambert for svar, cc til borgmesteren.
c. Ribelund
Sagen står stille også her er der behov for opfølgning. Involvering af interessenter er nødvendig.
Caroline skal rykkes.
d. Belysning stien til Lustrup
Beboerforeningen har opfyldt deres del, de rykker for svar om ca. 14 dage
6. Bosætningsfilmen
Udsat til vi kan være flere samlet.
7. Biodiversitet Esbjerg kommune
Vi spiller gerne sammen med initiativer til forbedring af boidiversitet.
8. Passageløsning ved sluserne i Ribe by.
Der er opmærksomhed omkring de mange der har interesse i emnet, det videre forløb afventer
coronarestriktioner.

9. årsmødet
NY DATO 1. september. Niels og Willi tager fat i oplægsholdere og justerer aftenens program.
Dorthe reserverer lokaler mv..
10. økonomi
36018,18 der er brugt penge på julearrangement og opdatering af hjemmeside. Der er gået 12000
ind fra kommunen.
11. nyt fra foreningerne
Lulu, der kommer Fibernet til Lustrup, der arbejdes på finansiering af beboerhus. Willi, der er skiltet
om råge-bekæmpelse. Gia, obs på trafiktælling før man kan komme videre med trafikplan. Dorthe,
saltning af vej.
12. Evt. herunder næste møde
Orientering om møde om områdefornyelse ved Ribe Jernindustri – godt møde, vi afventer referat.
Mølledammen, man kan læse mere på ’rykindribe’
NÆSTE MØDE den 17. marts 2021 klokken 18.30 på seminarieHuset
Punkter, mødet med økonomiudvalget

Referat Signe

