
 

 

Referat af møde i lokalråd RibeMidt  

mandag den 10. august 2015  
 

  

 

Tilstede, Niels, Ingrid, Lulu, Willi, Peter og Signe.  

Afbud, Poul og Tine, - Frode  

 

1.       Godkendelse af referatet fra sidste møde. 

Godkendt 

 

2.       Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt  

 

3.       Opfølgning på mødet med økonomiudvalget. 

Stemningen på mødet var god, det er en god ide med formøde – det vil give mulighed for 

koordinering og samlet overblik over f.eks. cykelstier … 

Lulu går videre med Remissen.  

Niels laver et forslag omkring salg af byggegrunde  

 

4.       Opfølgning på mødet med vejchefen. 

Willi mødtes med Mads Adstrup ved Banegårdspladsen og Dagmarsgade.  

God kommunikation, der blev lyttet aktivt. 

Bommene i Damhus er endnu ikke kommet op!!   

Willi følger op på de aktuelle emner 

 

5.       Opfølgning på borgermødet. 

En rigtig god aften!  

Gode tilbagemeldinger fra frivillighedsgruppen. Det var det rigtige emne på det rigtige tidspunkt. 

Stor ros til Andreas Kamp 

 

6.       Borgermødet om kommuneplansstrategien. 

Ribe fylder ikke meget i kommunens strategiplan! Det bliver spændende at høre John Snedkers 

oplæg! Vi savner sammenhæng til tidligere visioner og strategier.  

Niels og Signe deltager i mødet. 

Efterfølgende bliver der en høringsfase, høringen afsluttes den 31. august. Vi bruger mødet til at 

forberede os på høringssvaret.  

 

Høringssvar udarbejdes på møde onsdag den 19. august klokken 19 på seminarieHuset.  

 

 

 



 

 

7.       Nyt fra foreningerne 

Nørremarken, Signe tager en snak Poul og Hans Arne omkring skolens videre skæbne – når 

flygtningene igen flytter ud (’forsamlingshus’, sportshal … ) 

Lustrup, GOD koncert med Rasmus Nøhr, han kommer igen næste år. De næste projekter er 

sportsuge og nyt medborgerhus ... 

Klosterparken, ikke noget aktuelt 

Tange, ikke noget aktuelt 

Bykernen, Vadehavsskibet kommer til Ribe, der er dog problemer med indsejling, Kolvigs gamle 

skorsten ligger ’i vejen’. Niels henvender sig, med baggrund i vores referater, for at få afklaret 

hvad der står hvor, som er begrænsende i forhold til at reetablere det maritime miljø i Ribe. 

Niels henvender sig til Hans Kjær for at få mobilhomes og campingvogne standset ved Silvan.  

 

8.       Evt. herunder næste møde. 

 

Vi mødes næste gang den 19. august 2015 klokken 19 på Seminariehuset 

 

 

Ref. Signe 


