REFERAT

Ribe, 6. september 2022.

Af mødet den 18.08.2022 kl. 18:30 – seminarieHuset.
Tilstede: Willi, Lene, Allan, Gia og Signe
Afbud: Lulu, Dorthe, Poul og Aksel
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
2. Nyt fra lokalområderne
Bykernen, der har været afholdt koncert med Big Band Ribe og der er startet trafiktælling.
3. Klimatilpasning, Ribe by
Klimatilpasning er en problematik med mange facetter, fisk, natur og beboelse. Det er nødvendigt at
være opmærksom på kultursvampen af hensyn til bygninger. Henrik Kikkenborg deltager i møde med
bykernens beboerforening vedr. emnet. Bykernen samler op på rapporten, ’Anbefalinger til
klimatilpasning af Ribe by’ og vender tilbage til Lokalrådet.
Emnet holdes aktivt.
4. Lokale med på råd – LU
Vores reference Annette Ågård Thuesen SDU. Punktet tages med på næste dagsorden.
5. Mødet med Økonomiudvalget 31.05.
Willi følger op på referatet.
6. Slæbested ved Kammerslusen
Et element i Ribe Kulturhavn er etableringen af et slæbested ved Kammerslusen.
Formanden foreslår, at vi sender ansøgninger til ”Fiskeri LAG” og Esbjerg Byråd om finansieringen af
slæbestedet.
WW redegør på mødet om projektets forudsætninger m.m.
’Fiskeri LAG’ vil forventeligt give 500.000 ud af de 750.000 et slæbested ved Kammerslusen vil koste
Esbjerg kommune ansøges om de resterende 250.000. Efterfølgende vil der være udgifter til f.eks. P
pladser, der er god sammenhæng med områdefornyelse/helhedsplan. Willi sender ansøgning.
7. Formanden m.fl. orienterer
Cykelplanen 2022-26 kan ses i Høringsportalen
Trafikplanen, endnu ikke arrangeret møde ;-(
der er pt trafiktælling, vi synes den er sat sent i gang i forhold til sommertrafikken og at den ikke
dækker tilstrækkeligt.
Høring -Aflastningscenter ved Trojels Knæ
ALDI vil bygge, vi har umiddelbart ingen indvendinger
Høring – Varmeplan
Signe tager til møde den 30.8.
Handicapadgang, seminarieHuset
Opsamling på affaldsplan – SS
materialet er klar slut oktober, punktet sættes på dagsordenen på vores november møde.
Nedgravede affaldsstationer
god kommunikation med og orientering fra afdelingen.
Gydestryg ved Fritidscentret
kommunen anlægger et gydestryg.
Badebro ved jernbanebroen
Kulturhavn/områdefornyelse
Tilbud om hjemmeside
Anne Marie J. Slaikjær, ny lokalsamfundskoordinator.
Willi har holdt møde med AM i tirsdags. AM er lokalt forankret. Det bliver hende, der står for det
årlige møde. Willi sender information.

8. ”Hængere”
Trafikplanen – nedsættelse af arbejdsgruppe
Signe og Willi fra lokalrådet, to fra bykernen m.fl.
Belysning af cykelsti til Lustrup, besigtigelse ”til efteråret”
’man’ skylder os at det bliver sat i stand. Jørgen Ahlquist kigger på problematikken
Trampesti, finde gamle aftaler frem og forhandle på ny med lodsejere
måske kan vi kontakte dem der tidligere har arbejdet med emnet
Trafiksikker krydsning over A11, Vejdirektoratet – marts 2023
vejdirektoratet er på sagen, Willi følger op – forventet start marts 2023
Plan for Ribelund-området, budgetbehandlingen
Områdefornyelse og Kulturhavnen
Haulundvej, 2-minus 1-vej, Forvaltningen finder 80 tkr. sept/okt.
Bosætningsproblematikken – møde i august i udvalget
9. Eventuelt
Næste møde er 29.09.

Referat Signe

