Referat fra møde i lokalråd RibeMidt på Sælhunden den 7.1. 2016
1. Godkendelse af referat fra mødet den 19/10 2015
Ingen kommentarer
2. Deltagelse i lokalrådskonferencen
Invitationen henvender sig til alle medlemmer i foreningerne – vi sørger hver især for at rundsende
og melder til Niels inden den 20/1 hvor mange og hvem der deltager.
3. Forberedelse af punkter til mødet Vej og park, Teknik- og byggeudvalg samt Økonomiudvalget
Vej og park; Willi laver et sammenkog og en opfølgning på sidste møde med vej og park. Willi
deltager i møde den 3/3
Teknik- og byggeudvalg; Niels skriver til lokalråd RibeNord og RibeSyd for at koordinere indsatsen –
aftalt på sidste møde (også omkring mødet med Økonomiudvalget)
EMNER; sikker skolevej,
Økonomiudvalg; Niels indkalder til koordinerende møde med Handelstandsforeningen og Industri &
håndværk forud for mødet – for at skabe sammenhold og bruge talerøret fælles
ENMER; julelys, toiletter, turisme (ingen ændringer efter hørringsrunden omkring vækstplanen),
bosætning, intro af nytilflyttere
Toiletmødet: der må ikke nedlægges ét toilet uden der bygges et nyt
Mødet omkring Esbjerg kommunes nytilflyttere: Lulu oplevede mødet finkulturelt – der manglede
info om foreninger, bosætning mm
Lulu og Tine sætter sig sammen og laver en evaluering (stikord; foreningsliv, folk man kan
sammenligne sig med, HANDS ON …) Lulu skaffer en ’velkomstpakke’
4. Nyt fra foreningerne.
Bykernen, i næste uge fastlægges forårets aktiviteter.
Lustrup, regningen for cykelsien er kommet – nu skal pengene indkræves. Der forsøges rejst midler
til forsamlingshuset.
Klostermarken, her bygges!
Byforum, Ib Laursen er valgt som ny formand, trappesering ved Kolvigsgård kan startes, Niels og
Steffen har været til forhandling omkring placering af Vadehavsskibet. (Liggeplads om sommeren
ved Kammerslusen og denne vinter, ved bro 3). Ved projekter gennem Byforum, er der på forhånd
sikret midler, når man har skaffet minimum halvdelen af beløbet til et kommende projekt, Esbjerg
kommune finder herefter den anden halvdel.
5. evt. – herunder forslag til nye mødedatoer
10. februar 2016 på seminarieHuset
13. april 2016 på seminarieHuset
Referat Signe

