
 

 

Referat fra sommermøde i lokalråd RibeMidt den 20. maj 2021 
 
Tilstede: Niels, Lulu, Allan, Willi, Gia, Dorthe, Aksel og Signe  
Ikke mødt: Poul 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 
Velkommen til Allan fra Klostermarken og præsentation  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Oplæst og godkendt. (Niels beklager at den ikke er kommet ud i tide) 
 

3. Dagsorden for mødet med økonomiudvalget (BILAG) 
Vores forslag er, at mødet starter i Lustrup med rundvisning og information i og omkring kultur og 
aktivitetshuset. 
Niels rykker udvalget for en tidsplan og for viden om hvem der deltager.  
Nyt punkt, ansøgningsprocedure til puljemidler beregnet til kulturarrangementer. Det blev besluttet at sende 
en særskilt henvendelse til Kultur- og fritidsudvalget. 
Andre kommentarer, obs seniorværested på seminarieHuset. 
 

4. Siden sidst 
a. møde med Teknik- og byggeudvalget (Håber at referatet kommer inden vort møde) 

Referatet er vedlagt, det var et godt møde. Willi følger op omkring Mølledammen, der er ikke 
yderligere kommentarer til referatet 

b. Turistdestination Vadehavskysten 
 Willi har været til møde - vi hører nærmere  
c. Høring kunststrategien 

Aksel og Willi har lavet et høringssvar.  
Fremadrettet sender vi vore høringssvar til de øvrige lokalråd, dels til information, men også til 
opbakning. 

d. Områdefornyelse – beskrivelse (Vedhæftet) 
 Godt materiale – materialet har været i udvalg, afventer byrådsgodkendelse. 
e. ’Bo trygt’ møde 
 Lulu og Willi har været til ZOOM møde. Målet er opmærksomhed på tryghed i nærmiljøerne 
f. Workshop ’Bosætningsfilm’ 

Handelstanden, gymnastikforeningerne, kunstmuseet og os har været til møde. Det blev aftalt, at 
filmen først skal udkomme næste år. Willi kontakter ejendomsmæglere omkring hvilke spørgsmål 
tilflytterne ønsker afklaret. Lulu undersøger problemer med børnepasning ved 
bosætningskoordinatoren. Niels kontakter filmselskabet, og skriver ud til sponsorerne om 
udsættelsen. 

g. Biodiversitet (Vedhæftet) 
 Kommunen har vedtaget en strategi.    
 

5. Nyt fra foreningerne 
Aksel, På hjørnet af Nipsvej og Tangevej bygges en støjmur.  
Lulu, fondsansøgninger, sportsfest og lys på cykelstien er på dagsordenen.  
Gia, der er afholdt et fysisk møde, man arbejder på aktivitetsplan og generalforsamling. 
a. Aktiviteter lokalrådet 

’Årsmødet’ holdes den 1. september 
 

6. Økonomi  
Vi har 33.332,42 på kontoen 
 



 

 

7. Evt. herunder næste møde  
Gia efterlyser overskuelighed – organisationsplan. 
Årsmødet den 1. 9., på næste dagsorden 

Næste møde den 16. august klokken 18.30 på seminarieHuset 
 

Referat Signe 


