Referat fra møde i lokalråd RibeMidt den 20. september 2021
Tilstede: Niels, Poul, Willi, Dorthe, Gia, Allan, Aksel og Signe
Afbud: Lulu

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
3. Årsmødet. Lokalrådets beretning.
Årsmødet afholdes den 17. november 2021 fra 19 til 21 i seminarieHuset.
Lokalrådet starter med præsentation, som indeholder repræsentation, formål,
gennemgang af emner, samarbejde mm (Willi har slides sidste år)
Årsmødets tema, ’Områdefornyelsen i Ribe’
Niels laver opslag og snakker med bl.a. ugeavisen.
Aksel, aftaler levering af øl og vand med Danny købmand.
Dorthe, snakker med Ole om lokale – borde stole og AV
Niels, tjekker op med Anette Gori omkring udstyr.
forventet antal deltagere 50 / 70.
4. Opfølgning på mødet med S. Lambertsen.
Mølledammen
Trafikken
Sløjfen/Svingningen
Japansk pileurt
Niels skriver til vores kontakt i forvaltningen – Morten Anderson.
Niels og Willi har mødtes med Henrik Kikkenborg, Thomas Jensen + 1 omkring
Mølledammen. Steen Gelsing bliver involveret omkring informationstavler … vi
forventer sammenhæng i området, information og mulighed for at færdes.
Historien fortsætter …
5. Ribelund.
Aksel, Niels, Willi og Signe deltager i et møde med Caroline, Steen G og Morten A
den 8. november 2021 fra klokken 14 til 15.
Niels rykker Caroline for en dagsorden.
6. Samarbejdet med Esbjerg kommunes forvaltning. (Bilag vedhæftet)
Gennemgang af bilag, med afklaring og forståelse undervejs
7. Interessenter i Ribes udvikling. (Bilag vedhæftet)
DITTO

8. Status bosætningsfilmen.
Arbejdet fortsætter! Der er meget godt materiale.
9. Nyt fra foreningerne.
Dorthe, privat initiativ legeplads er ikke godkendt hos Skov og Naturstyrelsen.
Gia, emner i Bykernen, biodiversitet, aktiviteter, trafik.
Der kommer stadigt flere boliger uden faste beboere i det centrale Ribe, opmærksomhed på bopælspligt er nødvendig.
Allan, det er svært at rekruttere bestyrelsesmedlemmer til så stor en beboerforening
som Klostermarken. Man forsøger at undgå, at foreningen bliver endnu større.
10. Økonomi.
Beholdning, 32.406,52
11. Evt. herunder næste møde.
Næste møde den 8. november klokken 18.30 i seminarieHuset
Julefrokost den 10. december klokken 18 på Porsborg - Willi bestiller.

Referat Signe

