
Referat fra møde i Lokalråd Ribe Midt 
Onsdag den 21.9.16 
 
 
Deltagere: 
Peter Rasmussen 
Willi Weber 
Lulu Hjarnø 
Tine Engelund 
Signe Sørensen 
Niels Frederiksen 
 
Dagsorden. 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Siden sidst 

a. Mødet med Vej og park (Vedhæftet) 
b. Møde med forvaltning og Ribe Handel omkring Ribelund (Vedhæftet) 

4. Budgetforliget (vedhæftet) 
5. Nyt fra foreningerne 
6. Lokalrådets videre arbejde 
7. Økonomi 
8. evt. herunder næste møde 

 
Ad. 1  
Godkendt  
 
Ad. 2 
Godkendt 
 
Ad. 3 a 
Referatet blev gennemgået. Der blev givet udtryk for at det var under alt kritik at referatet fra mødet 
kommer ½ år efter mødets afholdelse. 
Niels havde fået en henvendelse fra Hans-Arne Lauridsen formand for Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- 
og Gyvelparken. Vedrørende belægningen af Nørremarksstien mellem Mosevej og Skyttevej. 
Brugerne oplever mange steder hvor belægningen er ujævn at cykle på. Mange steder er belægningssten 
sunket af forskellige årsager. 
Da punktet var på mødet mellem lokalrådet og Vej og park, bliver henvendelsen sendt videre til 
forvaltningen. 
Der har været afholdt møde mellem ejerne af Bostons gård, Kunstmuseet, Vej og park samt lokalrådet om 
forskønnelse af området bag Bostons gård. Indtil videre har vi ikke hørt noget. 
 
Ad. 3 b 
Niels har haft møde med forvaltningen, Ribe Handel og fundraiser Jesper Larsen om fremtidig anvendelse 
af Ribelund området. Efter en tur rundt på området blev aftalen at Ribe Handel v/Poul Anker og lokalrådet 
v/Niels sender forslag ind til forvaltningen. Der afholdes herefter et møde med interessenterne for 
området, hvor ideerne fremlægges og yderligere ideer inddrages. 
Ideer fra lokalrådet sendes til Niels senest den 21. oktober. 
 



Ad. 4 
Lokalrådet så på den netop vedtagne budgetforlig og de midler der er målrette Ribe området. 
I den forbindelse blev det besluttet endnu engang at indbyde lokalrådene i Ribe syd og nord til et 
fællesmøde for at se inden for hvilke områder man kan komme med en fælles indstilling, eksempelvis 
prioritering af cykelstier. Lulu sender cykelplanen for Esbjerg kommune ud til rådet. 
 
Ad. 5 
Ribe Bykernes Beboerforening har afholdt en byvandring med ca. 50 deltagere, den årlige koncert med Big 
Band Ribe samt en tur rundt i byen for at få historierne bag de mange skulpturer der er i Ribe. 
I Lustrup/Damhus har været afholdt Kend dit lokalsamfund. 
I Klostermarken har man, efter henvendelse til kommunen, fået gadenavne ved cykelstierne. 
 
Ad. 6 
Det blev besluttet at der på næste møde skal afsættes tid til at diskuterer og prioriterer lokalrådets arbejde 
i næste periode. 
 
Ad. 7 
Saldoen er 30588,58 kr. 
 
Ad. 8 
Næste møde den 3. november, kl. 18.30. 
 
 
Ref. Niels  


