
Referat af møde i lokalrådet, 25.2.2015. 

 

Afbud fra Ingrid, Signe 

 

1. referat fra sidste møde – godkendt 

 

2. godkendelse af dagsordenen – ekstra punkt 6b. lokalrådets holdning til at 

Nørremarksskolen evt. bliver flygtningecenter. 

 

3. dagsordenpunkter til møde med Vej og Park den 24. marts. Willi Weber deltager i 

mødet. Der føjes et ekstra punkt til a. Cyklistsikkerhed; Bom ved cykelsti ved 

togoverskæring på Haderslevvej. (Argument, det er den sidste, der mangler). Vedr. b. 

Belysningsforholdene ved Ansgarskolen, er forholdene blevet bedre. Vej og Park får 

tilsendt diverse bilag og bliver bedt om at forholde sig til punkterne. Niels spørger 

overordnet til en tids- og handleplan for cyklistsikkerhed.  

 

4. dagsordenpunkter til mødet med Økonomiudvalget. Punkterne skal sendes til 

udvalget senest den 16. marts. Under a. drøftede vi også Remisen ud fra det oplæg, 

som ungegruppen havde sendt ud. Der arbejdes videre med forslaget ud fra det gamle 

kommissorium. Lulu undersøger forslagets politiske skæbne indtil. Der var enighed om 

perspektivet i at nedsætte en styregruppe, der havde medlemmer fra handelsskole, 

katedralskole og evt. 10. klasse-centret. Toiletterne ser ud til at blive en realitet ad en 

anden vej. 

Under b. samarbejde var der enighed om, at det er vigtigt at tage den principielle debat 

om høringer, kommunikationsniveau (politikere eller embedsmænd), samarbejdsformer 

mellem kommune, udvalg og lokalråd, set ikke mindst i lyset af at mødeformen 

pludselig er ændret uden varsel og debat. 

Niels tager initiativ til et møde med de andre involverede lokalråd (Ribe syd og nord) 

inden fællesmødet, sådan at punkter kan koordineres og evt. lægges en fælles strategi. 

 

5. Dagsordenpunkter til mødet med teknik og byggeudvalget. Vi blev enige om at 

have fokus på trafiksikkerhed. 

 

6. Nyt fra foreningerne. Der har været generalforsamling i Lustrup, men ingen 

ændringer i bestyrelsen. Man vil arbejde for et bedre/større fælleshus. Bykernen har 

nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med affredning samt arbejder med at lave 

nogle tema-ture, der tilgodeser de ønsker, der var på generalforsamlingen. 

Klostermarken skal holde generalforsamling i næste måned, hvor der vil ske 

udskiftninger i bestyrelsen. 

Under punkt b var der enighed om at støtte op om ideen med at gøre 

Nørremarksskolen til et flygtningecenter. Ligeledes var der også enighed om, at det var 

et eksempel på dårlig kommunikation, at lokalrådet skulle læse om det i avisen. Niels 

vil gå videre med det. 

Lokalrådet forestiller sig, at vi – i lighed med andre steder – kunne være en aktiv 

samarbejdspartner i at få det til at fungere. Lulu tager kontakt med Borgerforening i 

Nordborg, for at høre noget om deres måde at løse det på. Det blev også nævnt, at det 

kunne være et tema til årsmødet. 

 

7. Eventuelt. Der blev lavet to forslag til nye datoer. Det vil være afhængig af, hvornår 

de andre lokalråd vil kunne; 8.4 eller 20.4. 

 

Ref.:Tine 

 

 


