18. januar 2022

Referat fra møde i lokalråd RibeMidt den 17. januar 2022
Tilstede, Dorthe, Aksel, Allan, Gia, Lulu, Lene, Willi og Signe
Afbud, Poul
Velkommen til Lene og præsentation

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d.10/12.2021 (vedhæftet)
godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
under punktet nyt fra foreningerne tilføjes, Lundgårdsvej, Klostermarken og
Nørremarken. Opdatering af medlemsoplysninger på hjemmesiden under eventuelt
3. Konstituering af Lokalrådet (jf. vedtægter: Lokalråd Ribe Midt - Vedtægter (xn-lokalrd-ribe-midt-erb.dk)
a. Formand
Willi, for en firårig periode
b. Næstformand
Lulu
c. Sekretær
Signe
d. Kasserer
Aksel
4. Møder
Willi sender forslag til mødekalender ud sammen med dagsorden til næste møde.
Opmærksomhed på, hensyn til samarbejdsmøder med bl.a. kommunen, mulighed for
fordeling af opgaver, mulighed for diskussion og op kvalifikation.
4.1. Afholdt siden sidst
a. Årligt formandsmøde for lokalrådsformænd (vedhæftet: Skriftlig redegørelse for
planlagt dagsorden da mødet d. 9. december 2021 blev aflyst).
Næste møde forventes afholdt i april.
b. Bosætningsfilm (møde d. 6. januar)
Lulu orienterer. Lulu videresender resultat af en undersøgelse af tilflyttere.
Opmærksomhed omkring oplevede problemer med infrastruktur og børnepasning.
Man afventer tilbagemelding fra tilflyttere fra skattestyrelsen.
2. Forestående
a. Invitation til dialogmøde med Plan & Byudviklingsudvalget i marts el. april (dato
afventer) – vores forslag til mødeindhold, varighed mv. efterspørges (deadline 26.
januar).
Willi kontakter udvalget og orienterer om vores konstituering. Willi udarbejder en
liste over aktive sager. (vedhæftes referatet). Det er vigtigt at sikre vores sagers
forløb i EK nye organisering.
3. Opfølgning med EK

b. Gennemgang af mødeoversigt 2021 v. Willi (Vedhæftet: Opfølgning
2021_excel version.)
gennemgået
c. Udstykninger i Ribe og opland (vedhæftet: Lokalråd Ribe Midt.)
gennemgået, uddybet
d. Vandområdeplan 2022 – passageløsning i Ribe (Vedhæftet: korrespondance)
Der er mange interessenter og mange problematikker, komplekst og
interessant.
e. Skiltning i Ribe Middelalderby: Invitation til møde med Ingeniør ved Vej &
Park, Kim Juul (vedhæftet)
Det er vigtigt at få den viden, der er i Ribe Bykerne med i det videre forløb.
Willi tager kontakt og sikrer at alle interessenter herunder Ribe Bykerne
kommer med i det videre forløb, så der ikke mistes viden.
f. Bopælspligt i Ribe – status.
Willi orienterer om vores konstituering og spørger til hvor sagen står.
5. Nyt fra foreningerne
1. Ribe Bykerne
2. Lustrup-Damhus
tilskud til forsamlingshuset fra Nordea-fonden. Generalforsamling den 22.
februar.
3. Tange
4. Lundgaardsvej
reetablering af træbroer i plantagen
5. Klostermarken
generalforsamling i marts
6. Nørremarken
kommunikation med EK om genbruges- og haveaffaldsspande.
6. Årsmødet
Mødet var en succes, ca. 30 fremmødte, god debat
7. Økonomi
der er ikke noget ønske fra kommunens side om årligt regnskab. Aktuel saldo
kr. 26.202
8. Evt. herunder næste møde
1. Sektorplan for park skov og friluftsliv (Svar til høringen kan indsendes i
perioden 03/01/2022 - 28/02/2022) - Niels mail af 4. januar Høring
(esbjerg.dk)
Lene og Aksel laver forslag til høringssvar
2. Hjemmeside, rettelser til medlemsoplysninger på lokalrådets hjemmeside
sendes til Signe. Vi vil gerne have en besøgsmåler på siden.
3. Næste møde, torsdag den 24. februar 2022 klokken 18.30 seminarieHuset.
Willi laver forslag til mødekalender for den næste periode.
Referat Signe

