Julemøde i lokalråd RibeMidt
25.11.14 kl. 18.00 på restaurant Sælhunden.

Referat:
Afbud fra Kamma og Peter

1.

Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3.
a.

Sager
Nørremarkskolens nedrivning (lokalplaner videresendt den 22.10.)
Niels undrer sig over manglende svar fra Diana Moos.
- Niels forsøger at indhente svar fra Diana Moos (af hensyn til dialogen)
Vi snakker med Hans Arne om hvorvidt vi har yderligere handlemulighed - eller om
beboerne tager bolden herfra ....

b.

Høring om lukning af 25 folkeskoler og oprettelse af 9 nye skoler (høringsmateriale
videresendt den 18.11.)
Skolebestyrelserne har den primære kompetence i denne sag – vi afventer evt.
henvendelse fra dem.

4.
a.

Opfølgning
Julebelysningen i Ribe
Der er opsat en prøve på den nye belysning i ’Saltgadeenden’ ... Der er ikke økonomi til
ændringen i år. Det er fint for os som lokalråd at være involveret ...

b.

Projekt Ribemarsken
Kommunen har bevilliget 400.000 til forprojektet – FLOT!!.
Det er især spændende hvordan forhandlingerne med landbruget forløber (nogle af
forudsætningerne synes tåbelige - Niels gør opmærksom på dette)
Både gang- og cykelsti er med i forundersøgelsen.

c.

Projekt Ribe Board
Unge: Der er møde i morgen, med overskriften 'ung i Ribe' - Lulu deltager.
Bosætning: Poul Anker er tovholder. Niels deltager i møde den 9.december 2014.

d.

Social udsatte (videresendt den 18.11.)
God basisviden, vi giver viden vider til vore foreninger.

e.

Fondsmuligheder (videresendt den 24.10.)
Tre nysgerrige mænd undersøger gamle grænsestier, når beskrivelserne er færdige
sendes de videre til eventuelle fonde.

5.

Nyt fra lokalafdelingerne
Poul og Signe, cykelforhold omkring Ansgarskolen fungerer ikke (kontakt til
skolebestyrelsen omkring forholdene ....)
Lulu, OBS på cykelsti til Lustrup
Bykernen, der er generalforsamling i aften - Kamma har forud for mødet sagt, at hun ikke
genopstiller ..

6.

Økonomi
Der er 17.474, 22 kroner på bogen

7.

Det videre arbejde
- Vedels anlæg er i en god udvikling, vi er glade for at være orienterede,
landskabsarkitekten vil også kigge på området omkring vikingemuseet – spændende!
- seminarieHuset, der er behov for at finde ud af hvordan brugen af huset fungerer
(Poul har hentet ’evaluering af seminariehuset i Ribe 2014’ på Esbjerg kommunes
hjemmeside) Poul sender et link – vi tager udgangspunkt i rapporten på næste møde.
- Årsmøde - tema (Anders Agger er foreslået)
- Og punkter til mødet med økonomiudvalget ... Rosenalle! Gamle referater – vi spørger
Hans Arne om han vil opdatere os, kig på cykelstier, DSB stationsbygningen.

8.

evt. herunder næste møde
19. Januar 2015 klokken 19.00

Referat Signe

