REFERAT, LOKALRÅD RIBE MIDT, 15. januar 2015.
Afbud fra: Signe og Ingrid
Dagsorden:
1.
Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendtes
2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendtes

3.

Sager
Nørremarkskolen
NF retter henvendelse til borgmesteren om svar på vores tidl. henvendelse.
Vi er indstillet på at afholde et borgermøde om nedrivningen.
Høring om rekreativt område mellem Lustrup og Damhus
NF skal have vore evt. kommentarer senest den 20.1.

4.

Opfølgning fra sidste møde
WW tager kontakt til Hanne Poulsen om SeminarieHusets drift m.v. for at høre om vi kan være
behjælpelig i at få mere gang i brugen af SeminarieHuset.
NF har ikke taget fat i Hans Arne om en matrix til punkter til møderne med ØKU og Vej og
Park. Det gør han så nu.
Ribe Board - mangler overblik over hvad der sker i Ribe for unge ml. 13 og 18 evt. via
Facabook-side.
Bosætning - NF orienterede om det afholdte møde.
Årsmødet i marts/april. Tidspunktet endnu ikke fastsat. Temaerne kunne være: Bosætning,
opfølgning på valgmødet. Forslag til andre emner til NF 1.3.

5.

Møde Økonomiudvalget
Formentlig medio april.
Emner kan være:
Trafiksikkerhed – Forholdene ved Rosenalle/Tangevej især for cyklister.
Fritid, turisme - Legeplads ved Vedelsanlæg.
Sociale emner – Ingen umiddelbart.
NF sender oversigt over tidligere emner der måske skal følges op på.
Send ideer til indhold til NF senest 1.3.

6.

Møde Vej og Park
Belysningsforholdene ved Ansgarskolen.
Forbindelse af cykelsti på sydsiden til ny tunnel i Damhus.
Cykelsti ved Nørremarksvej der ender efter 50 m parallelt med anden cykelsti.
Regulering for cyklende kørende mod syd aht. til kørende, som skal til højre ad Farupvej.
Domkirkepladsen - trafikregulering og parkering. Hvordan synes ØK, at det går.
Belysning på Lustrupvej til ny cykelstis begyndelse
Sammenfletning venstresving fra klostermarken til obbekærvej
Mølledammen, vest for Dagmarsbroen – tids- og handleplan.
Andre emner sendes til NF senest 1.3.

7.

Nyt fra foreningerne
Indvielse af cykelsti 28.1. Damhus
Klostermarken har købt 5 bænke
Referat fra møde med ca. 100 lodsejere om Ribe marskprojektet. Positiv stemning for
projektet. Forundersøgelsen er klar 1.4.

8.

Økonomi
Ca. 15.000 kr. på kistebunden og dette års tilskud på ca. 12.000 kr. er på vej.

9.

Eventuelt.

Næste møde 25. februar kl. 19 på Ribe Rådhus som sædvanligt.
Mødet slut kl. 20.40
Referent Willi Weber.

