
29. maj 2015 

 

Referat af møde i lokalråd Ribemidt den 27. maj 2015 

 

Afbud fra Peter og Tine 

 

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde 

Ingen kommentarer 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Punktet økonomi mangler – nyt punkt 10 

 

3. Møde med økonomiudvalget den 17. juni 

Niels, Lulu, Poul og Ingrid deltager, Willi er backup hvis der bliver forfald 

Andre punkter, 

- opfølgning på møde omkring flygtninge 

- struktur omkring lokalpolitik, møder, orientering mv 

- remissen 

- send til Niels 

 

4. Møde med teknik og Byggeudvalget den 30. april 

Godt møde med en god dialog, gode svar. Referat udsendes når det modtages. 

For at opnå sammenhæng bl.a. omkring cykelstier er det en god ide at tage initiativ til møde 

med de øvrige ’Ribe’ lokalråd 

 

5. Møde om toiletter og trafikforhold den 9. marts 

Vi står sammen med Handelstandsforeningen og Industri og Håndværk med et krav om at 

der ikke nedlægges toiletter før der er nye på vej – tilgængelighed er et problem. 

Kommunen vil forsøgsvis sætte nye P+standsningsforbuds skilte op på Domkirkepladsen. 

 

6. Møde med Vej og Park den 24. marts 

Referat udsendt den 29.4.2015 

 

7. Borgermøde den 2. juni 

Niels er på Katedralskolen klokken 18 

Lulu køber en flaske/kurv/øl … til Andreas Kamm 

Ingrid snakker med købmanden på Tangevej omkring levering af 6 kasser øl og 5 kasser 

vand – samt bringe og hente aftale 

 

8. Orientering 

a. Projekt Ribemarsken 

Niels orienterer 

 

b. Helhedsplan Kammerslusen 

Niels har deltaget i møde. 

Anders Kronborg indkalder til møde omkring helhedsplan for Kammerslusen inden 

sommerferien 

 



c. Minkpelseri 

Megen snak, mange rygter … Niels checker med lokalrådet, hvis han laver læserbrev 

på vegne af lokalrådet 

 

9. Nyt fra foreningerne 

Lulu – koncert med Rasmus Nøhr i Lustrup den 17. juli 

Niels – bykernekoncert i Bostons gård sidste søndag i juni og Maritimt marked første 

weekend i juli 

 

10. Økonomi 

Frode gennemgik økonomien 

 

11. Evt  

Næste møde mandag den 10. august 

Ingrid giver ’kage’  

 

 

Referat Signe 

 

 


