Referat fra møde i
Lokalrådet d. 10. Februar 2016 på Seminariehuset
Afbud fra Poul, Signe og Tine.
1. Godkendelse af referat fra mødet den 7.1.
Godkendt uden kommentarer
2. Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse af Økonomi 7.a.
3. Forberedelse af mødet med Vej og Park den 3. marts.
Willy har skrevet og ringet til Mads vedr. status på vores punkter, men
ikke modtaget svar, Willy sender i stedet punkterne til Niels så de kan
indgå i den skriftlige henvendelse samt forespørgsel om den mest
sikre vej fra Ribe Banegård til Seminariehuset for bløde trafikanter.
Yderligere punkter til dette møde:

Cykelstien ved Seminariets gamle stadion utrygt (fx klip af buske
– Lulu tager billeder)

Oversvømmet tunnel/cykelsti til Lustrup ved regnvejr.

Punkter til Niels senest d. 20. februar.
Deltagere: Willy og Niels
 Niels fremsender punkter, indsendelse senest den 22.2.
4. Møde med Teknik og byggeudvalget 29.4. kl. 10.00
 Separering af regnvand og spildevand i det vestlige Tangekvarter
(kan ikke ses i planen frem til 2018; hvad er status?
 Lokalplan for sikring/bevaring af Villabyen, hvad er status?
 Status på omlægning af Domkirkepladsen?
 Forespørgsel til en lokalplan for Skibbroen Vestpå fra Svinget ved
Erik Menvedsvej og ud til Sejlklubben.
 Sikring af de bløde trafikkanter ved krydset
Tøndervej/Sønderportsgade og Damvej/Holmevej.
 Orientering vedr. udbygning af Lustrup-Damhus beboerhus
 Stien fra Bosterns Gård til Andeøerne bør etableres som ved
kunstmuseet.
 Natursti (bl.a. til fugletårnet) reetableres + aktivitetsplads (motion)

 Skiltning af parkering ved Silvan parkeringspladsen
 Yderligere punkter sendes til Niels senest 2. april
Deltagere: Afventer…..
 Niels fremsender punkter, indsendelse senest den 6.4.
5. Møde med Økonomiudvalget 25.5., kl. 17.00
a. Deltagere
 Punkter sendes til Niels senest 2. april
 Niels fremsender punkter, indsendelse senest den 6.4.
6. Møder
 Møde med Lokalråd nord og syd
Niels har skrevet til andre lokalråd for at forespørge til fællesmøde
medio marts; afventer svar.
 Møde med Handelstandforening og Industri og Håndværk:
Niels har rettet henvendelse til forskellige interessenter for at drøfte
punkter til de to udvalgsmøder for at undersøge evt. fælles interesser
mv. ”Industri og håndværk” samt ”Handelsstandsforeningen” har
forslået et møde d. 18/2 kl.19.00. Niels og Willy deltager; andre?
Tilbagemelding til Niels senest d. 17. Februar
6.a. Økonomi:
30.945,18 kr.
 Lulu forespørger Peder Tørnqvist vedr. muligheden for et
besøg på Nørremarken som studietur i forhold til evt. særlige
behov Lokalrådet kan være OBS på.
7.

Nyt fra foreningerne
 Generalforsamling d. 23. februar i bykernen.
 Generalforsamling d. 29. februar i Lustrup-Damhus beboerforening.

8. Næste møde
Næste mødedato ændret fra den 13.4 til den 4. April 2016.

