
 

 

Referat fra møde i lokalråd RibeMidt den 19. oktober 2015 på seminarieHuset 
 
 
Afbud fra Poul, Lulu, Ingrid, Peter 
  
Dagsorden. 
1.       Godkendelse af referat fra mødet den 10.8. 
Godkendt 
 
2.       Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 
3.       Møde for Lokalrådsformænd den 7. oktober – Lulu deltog. PP vedhæftet 
Mødet forløb fint, men bar præg af lokalrådenes forskellige forhold og indhold. 
Der er oprettet en fælles portal, hvor afsluttede og igangværende projekter skak fremgå som 
inspiration og erfaringsgrundlag. 
 
4.       Lokalrådskonference 30.1.16. Vedhæftet 
Den 30. januar 2016 bliver der afholdt lokalrådskonference - reserver datoen!  
I forbindelse med konferencen uddeles ildsjæleprisen 
Kriterier og indsendelsesfrist er i det vedhæftede PP (1.12.2015) 
Foreløbigt forslag: Ellen Tønder 
Andre forslag ?? 
 
 
5.       Ungdomshus i Remissen - status 
Lulu sidder i arbejdsgruppen, gruppen er i gang med at formulere en opdateret projektbeskrivelse, 
som kan indgå i en ansøgning til RealDania ansøgningsunde for ’Bygningsarvens ildsjæle’. 
Kommunens fondsmand Jesper Larsen mener der er god mulighed for at hente 
etableringsomkostninger, der mangler støtte fra kommunens forvaltninger til støtte af 
driftsomkostninger. (afventer tilbagemelding fra Børn og Kultur) 
Drøftelser, hvornår byder lokalrådet ind med opbakning?,  
Kan/skal der etableres en støtteforening?, 
Kan arbejdsgruppen etablere sig som forening – så foreninger kan melde sig som støtter … 
 
6.       Borgermøde og høring om, ”Ribe omfartsvej”. Hvad er lokalrådets holdning – høringssvar. 
God snak om emnet … bl.a. omhandlende, store transporter, nationalpark, reetablering af 
havnemiljø mm 
Vi henter mere information! Så mange som muligt deltager i borgermøde den 28. 10! 
Vi holder møde den 9. nov. Med dagsorden: Skal vi lave høringssvar? Og hvis vi bliver enige om at 
gøre det, udarbejdelse af høringssvar. 
 
7.       Offentlige toiletter og parkeringsforhold i Ribe – vedhæftet referat fra sidste møde 
næste møde den 1. 12 2015 
Mål - at der ikke nedlægges toiletter før der oprettes nye. Herudover, hvordan undgår vi / 
minimerer vi tung trafik og turistbusser i midtbyen. 
 
OBS handicapparkering 
 
8.       Nyt fra foreningerne 
Bykernen – inviteret til møde om brug af seminariehuset.  
Succesfuldt hjertestarter kursus på brandstationen. Plan om førstehjælp for børnefamilier 
(temadage).  
Focus på ny-tilflyttere 
 
9.       Økonomi 
Vi har 22.118,01 kr. på kontoen 



 

 

 
10.   evt. 

- Møde om evt. høringssvar iforb. med omfartsvej - 9. november. 
- Julemøde 3. december på Sælhunden klokken 18 (Signe reserverer) 

 
- ’Velkommen til Esbjerg kommune’ - billederne på materialet er for smalle. Vi foreslår, at 

foreninger kan have en stand til arrangementet der fortæller om hvilke muligheder tilflyttere 
har (meld tilbage til Enemark) Tine er gerne frivillig. 

 
- Willi snakker med Ole om service i mødelokalet 

  
  
Referat Signe 


