Ribe, 25. februar 2022.

REFERAT
Mødet den 24.02.2022 – seminarieHuset, lærerværelset
Afbud: Allan & Signe
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendtes.
2. Ringvejsbroen/Kulturhavnen/Områdeplanen – (se JV artikel)
Forslag til ”støtte-brev” om udsættelse af udbud af istandsættelse af Ringvejsbroen. Udbuddet vil
forhindre gennemførelsen af projekt ”Ribe Kulturhavn”.
Det tilrettede brev sendes til Folketingets Transportudvalg.
3. Områdeplanen – Jernstøberigrunden
En makker til mig til det videre arbejde
LU deltager. Dorthe kan også deltage om nødvendigt.
4. Grønnegade 15 og 17
Henvendelse fra ejeren, Harald Rytz om støtte til magelæg med EK
Lokalrådet anser ikke spørgsmålet, som et Lokalrådet skal involvere sig i.
5. Kommuneplan og Miljørapport (3.4.2022)
Hvem kaster sig over de to opgaver?
Lene og Lulu samler lokalområdernes bidrag til Kommuneplanen til et samlet forslag til et høringssvar
fra Lokalområdet. De lokale bidrag skal Lene og Lulu have senest den 29.3.
Aksel og Dorthe ser på Miljørapporten og sender et forslag til høringssvar.
6. Forslag til høringssvar – Sektorplan for park, skov og friluftsliv
AS og LU fremlægger forslag til høringssvar.
Høringssvaret med Lokalrådets ændringer fremsendes.
7. Møde m. Økonomiudvalget, 31.5. kl. 16:00
2 deltagere udover formanden.
Lene og Lulu deltager.
Emner til drøftelse:
Ribelund-området.
Belysning af cykelstien til Lustrup.
Bosætningsproblematikken.
Trafik- og parkeringsplan for midtbyen
Vil vi vise noget frem – måske Ribelund-området.
Vi aftaler emner og hvad vi vil vise frem på næste møde.
8. Mødet med Plan & Byudviklingsudvalget
WW, Aksel og Lene deltager
Emner hængepartierne, Ribelund-området, Belysning af cykelstien til Lustrup samt
hastighedsdæmpning i Lustrup.
Trafik- og parkeringsplan for midtbyen
9. De øvrige hængepartier (se oversigten)
Ribelund-området, Dorthe
Trampestien, Gia

Infotavler, Dorthe,
Områdefornyelse, Lene
Bosætning, Lulu
Trafik og parkeringsplan, Lene og Aksel
Skindermarksvej, Aksel
Haulundvej, Aksel
Belysning, cykelsti, Lustrup-Damhus, Lulu
10. Mødekalender for 2022
16.6. erstattes af 9.6. hos Dorthe kl. 19.
11. Revidering af vores vedtægter
Udsættes.
12. Lokalområderne
Måske en anden betegnelse til Nørremarken/Klostermarken
Udsættes.
13. Revidering af vores hjemmeside
Referaterne er fra 2014 m.v.
Hvem vil være på tovholder på hjemmeside og til Birthe Schmidt.
Signe er tovholder.
14. Ølskuret” på Torvet
Vi drøfter holdningen hvis det bliver aktuelt.
15. Trafikplan for Ribe Midtby
Vi ønsker en som er svarende til den der er lavet for Esbjerg Midtby.
16. Nyt fra lokalområderne
Lulu – Generalforsamling – utryghed ved høj fart af tung trafik (fartbegrænsning?), utryghed ved
manglende belysning af cykelsti, muligheder i ny Kommuneplan, mulighed for fjernvarmetilslutning.
Lundgårdsvej undersøger mulighed for fjernvarmetilslutning. Der er opsat to nye træbroer i Jernkær
Plantage.
Bykerneforeningen har generalforsamling i næste uge. Den har fået lavet et lille skilt ”Vild i Ribe”.
17. Formanden orienterer
”Boats of Ribe” – 2 raske gutter og nogle elbåde til Vesteråen.
”Velkomststedet Kammerslusen” – endelig er det kommet videre. Flot projekt.
Aprilfestival – teater for små & store – 30.3. kl. 16:30-17:30. Lene hjælper til.
Hastighed på Falkevej – Bo Stern
Hastighed, Skindermarksvej – Jakob Voetmann – er på ”hængepartierne”
Odinsplads, vedligeholdes nu efter flere henvendelser fra WW
JV, artikel om nedlæggelse af lægevagter i Regionen
”Kampagnekiltning” i gågade zonen i bykernen.
Affaldsstationer i Ribe Bykerne
Aksel har fået fuldmagt til bankkontoen i Frøs
Trafiksikker krydsning, Holmevej/Bjerrumvej/A11 - Vejdirektoratet er i gang med forundersøgelser.
Aldi-byggeri ved Nørremarksvej – Jeg forventer ikke at vi afgiver høringssvar.
Katedralskolen har ”langtids-udlånt” en projektor til Lokalrådet.
Nye høringer: Kommuneplan og Aflastningscenter, Trojelsvej
18. Eventuelt
Vi yder et tilskud på 3.000 kr. til drift af hosting side til ”Vi elsker Ribe” i 12 måneder.
Lene fortsætter i ”Biodiversitetsgruppen” i Esbjerg.

