
 

 

Referat af møde i Lokalråd RibeMidt tirsdag den 7. oktober 2014  

 
  

Deltagere i mødet, Willy, Poul, Ingrid, Peter, Niels, Frode og Signe. Afbud fra Lulu og Kamma 

  

1.      Godkendelse af referatet fra sidste møde 

 Godkendt 
 
2.      Godkendelse af dagsorden 

 Økonomi 7a 

 
3.      Sager 

a.    Nørremarksskolen nedrivning 

Vi opfordrer kommunen til at holde et borgermøde forud for nedrivning af bygningerne. 

Niels opfordrer Hans Arne (beboerforeningerne) til at have materiale klar til et eventuelt 

møde og til at man på forhånd har en gruppe mennesker med energi til at følge op. 

b.      Henvendelsen fra Jesper Larsen 

Vi svarer Jesper, at vi desværre ikke har mulighed for at hjælpe ham 

c.      Henvendelse fra Mette Dalsgaard 

Vi henvender os til kommunen og beder om en redegørelse for forløbet - og en forklaring 

på, hvorfor det ser ud til at de stærkeste bilister har første prioritet. 

d.      Vedels Anlæg 

Niels sender positiv tilbagemelding til kommunen omkring udvikling/beslutning i Vedels 

anlæg ☺ 

e.      Julebelysning i Ribe 

Handelsstandsforeningen har inviteret til møde på torsdag omkring ny julebelysning i Ribe - 

vi bakker op omkring fornyelse, Niels deltager i mødet – byforum og kommunen er også 
inviteret. 
 

4.      Opfølgninger  

a.    Møde Vej og Park 

Vi har fået opfølgning fra vej og park - bykernen har kommentarer til flere af punkterne 

(bilag!) 

b.      Projekt ”Ribemarsken” 
Projektgruppen har sendt beskrivelse til Kommunen, Naturstyrelsen og Nationalparken - 
projektet er blevet positivt modtaget 

c.      Projekt ”Ribe Board” 
Tilbagemelding til Niels hvis vi har kommentarer! Materialet er tilgængeligt fra den 8. 

oktober 2014 
 

5.      Lokalplaner 
a.      Vadehavscentret 
 
6.      Lokalafdelingerne 

Generalforsamling i bykernen, her bliver et oplæg om Kannikegården 

 



 

 

7.      Lokalrådets videre arbejde 

Lulu har indsendt forslag rekreative udemiljøer, 

oprensning af Mølleåen, 

hvad med Andeøerne? 

Omfartsvejen, tilslutning, forløb VI VIL GERNE INVOLVERES!  

Fritidscentret og områderne omkring 

Seminariehuset, snak om besværligheder i forbindelse med brug/reservering af lokaler mv 

 

7.a.   Økonomi 

Vi har ca. 17.000, der er basis for et borgermøde hvert 2. År 

 

8.      Evt. Herunder næste møde. 

Julemøde på Sælhunden tirsdag den 25. november kl. 18    

  
 
 
Referat Signe 


