7. november 2016

Referat af møde i lokalråd RibeMidt torsdag den 3. november 2016
Tilstede, Niels, Poul, Lulu, Peter og Signe

1. Referat
Ingen kommentarer
2. Dagsorden
Godkendt
3. Siden sidst
Niels har været til møde hvor alle lokalråds formænd var i indkaldt:
Fremadrettet vil lokalrådene blive kontaktet forud for placering af flygtninge - der er
udsendt bilag.
Lokalrådspulje kan søges til lokale projekter, puljen er på 500.000 kr. pr. år, fordelt
over 2 ansøgningsfrister, man skal selv finansiere 50 %. Ansøgningsfrist næste
gang er den 1. april 2017.
Fremadrettet vil nyvalgte lokalrådsformænd blive tilbudt Introduktion til
lokalrådsarbejdet.
Forsamlingshuse har fået eftergivet gæld.
Opfølgning fra møde med økonomiudvalget, alle interessenter omkring Langelinie (fra
skibbroen til roklubben) får mulighed for at blive hørt, forud for projekt.
RIBELUND, Ideer til området sendes til Niels senest den 20. november
(Læs, Ribelundplanen udarbejdet af Helene Plet) og så er vi vist flere der vil opsøge
kirkegården, NoName
Der har været møde i Byforum – skiltning på og omkring domkirkepladsen tages op igen.
4. Lokalrådsarbejde 2017
Fokus på Ribelund området, skiltning, stier og kort.
Jungleskov, tree top climbing, borgermøder mv …
Repræsentation, hvordan sikrer vi, at borgerne i lokalrådets forskellige områder ved at de
er repræsenteret og hvordan sikrer vi at medlemmer af lokalrådet er demokratisk valgt.
5. Nyt fra foreningerne
Der er udsolgt af grunde på Klosterparken, ny udstykning på vej.
Skiltet ved indkørslen bliver renoveret.
Peter laver skrivelse vedr. Fjernvarmens skorstene - Niels videresender på vegne af
lokalrådet
En beboer på Hans Peter Kocks plads har henvendt sig til kommunen omkring træet ved
Rypen, I første omgang beskæres træet, så ser man om det afhjælper problemerne.
6. Økonomi
Uændret status
7. Kommentar til mødet med vej og park (EVT)
Grødeskæring i mølledammen, Niels
Blød trafik omkring fritidscentret, Peter
Nørremarksstien samt vedligehold af forbindelsessti fra Klosterparken til hjertestien, Peter
Punkter skal indsendes senest 18.1 – forslag til fællesmøde med lokalråd RibeNord og
RibeSyd den 12. januar 2017 klokken 19.30

EVT
Næste møde den 12. januar 2017
18.30 til 19.30 os selv
19.30 til … fællesmøde med lokalråd RibeNord og RibeSyd
Julemøde tirsdag den 13. december klokken 18 på Sælhunden, Signe bestiller.

Referat Signe

