Referat fra møde i lokalråd RibeMidt den 8. november 2021
Tilstede: Niels, Gia, Allan, Dorthe, Willi, Poul og Signe
Afbud: Aksel, Lulu

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Tilføjet, punkt omkring Airbnb – punktet er også interessant i forhold til KV.
3. Årsmødet – hvem præsenterer hvad den 17.11.
Niels gennemgik punkter til præsentation med kommentarer og plads til justeringer,
INDSÆTTES I REFERATET
(obs på punkter omkring bosætning, herunder børnepasning, udstykninger, Airbnb,
lejeboliger mv)
På årsmødet præsenterer Willi punktet omkring krydsning af A11, 2+1 vejen til
Kammerslusen samt Mølledammen. Niels præsenterer de øvrige punkter.
Generelt, vi arbejder på mange områder, men bliver ikke taget alvorligt, vi bliver
lovet meget, men der sker ikke noget. Der er en perlerække af sager hvor der er
givet løfter som ikke er efterfulgt af handling – ofte får vi ikke svar på vores
henvendelser!
Vi er hørringsberettigede, men modtager ikke materiale.
(Willi og Signe kigger på hørringsvar til materiale om mental sundhed, Mette Vinge
Jacobsen kan kontaktes for uddybning)
Afbud til årsmødet fra Lulu, Aksel og Signe (Aksel har bestilt øl og vand)
4. Mødet med T og B udvalget om trafik og parkering i Ribe bymidte. 15.10.
Niels rykker for status hos Morten.
5. Møde omkring Ribelund 8.11.
Udsat på grund af sygdom. Vi afventer
6. Møde omkring Bosætningsfilmen 25.10.
Godt møde! Der er indsamlet materiale mv – forudsætning for at beslutte filmens
indhold er til stede – arbejdet fortsætter. Opgaven afføder indsigt i mange forhold
f.eks. bosætning, børnepasning og meget mere …
7. Kulturskolens borgermøde 24.11., kl. 19.30
Allan tager med til mødet sammen med evt. Dorthe
8. Nyt fra foreningerne

Bykernen har fokus på biodiversitet og man følger interesseret med i udviklingen
omkring affaldssortering, her savner man i høj grad information fra kommunen.
9. Økonomi
Saldo 32.406,52
10. Airbnb
Niels har spurgt Anette Gori om, hvem vi skal henvende os til med
problematikkerne omkring Airbnb i bykernen. Anette Gori har lovet at vende tilbage
med svar – vi venter!
11. Orientering fra formanden
Niels orienterede lokalrådet om sin beslutning om at stoppe i lokalrådet med
udgangen af 2021. Lokalrådet tog beslutningen til efterretning. Niels melder ud, når
der er fundet en anden repræsentant fra Bykernens beboerforening.
TAK til Niels for en lang og GOD periode med dig som formand. Niels laver
overdragelse, når Lokalrådet har konstitueret sig på ny.
12. Evt. herunder næste møde efter julefrokosten 10.12.
Willi laver en DOODLE, så Lulu og Aksel er med til at sætte dato for næste møde.
Vi ses til Julefrokost på Porsborg den 10. 12. 2021

Referat Signe

