REFERAT

Ribe, 11. april 2022.

Mødet den 7.04.2022 kl. 18:30 – seminarieHuset, lærerværelset
Afbud: Gia Schultz
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt - med opmærksomhed på referatet fra mødet med plan- og byudvikling den 28.3. 2022,
punktet tages op under punkt 9.
2. Lokalområderne
Måske en anden betegnelse til Nørremarken/Klostermarken??
Vi overvejer hver især om betegnelserne er dækkende for de områder vi repræsenterer.
3. Nyt fra lokalområderne
Klostermarken: Mikkel Schmidt er ny formand. Generalforsamlingen indstiller, at de nye udstykninger
bliver en del af Klostermarkens Grundejerforening, dette vil give en større stemme, hvor det måtte
være en fordel. Der er afsat 50.000 til implementering af ’Vild i Ribe’.
Bykernen: Der har været foredrag med kirkegårdsgartner Hanne Gerken med titlen, ’Er det virkeligt
pænt’. Foredraget følges op med vandring på kirkegårdene.
Lustrup: Man mangler at indsamle 732.000 kr. for at komme i mål med aktivitetshus/forsamlingshus.
Lundgårdsvej: har afholdt generalforsamling. Det tegner til, at der er tilstrækkelig tilslutning til
etablering af fjernvarme. Problematikker der arbejdes med; beplantning langs hovedvejen og heste
på vejene.
4. Mødet med ØKU
Vi drøftede de foreslåede emner til mødet med ØKU.
Der skal laves en ansøgning om penge til en projektplan for Ribelund området.
Willi foreslår – med baggrund i et skøn fra Morten Andersson - at vi søger om 250.000 kr.
Pengene dækker udgift til projektplan for Ribelund området med henvisning til Steen Gelsings oplæg
på tidligere årsmøde.
Vi vedlægger den bosætningsrapport som blev udarbejdet i forbindelse med bosætningsfilmen, som
yderligere uddybning sammen med de tilføjelser Lulu og Lene har fremsendt. På baggrund af mødet
med plan- og byudvikling skærpes opmærksomhed på inddragelse interessenter og af at
økonomiudvalget sikrer, at den nødvendige økonomi er til rådighed.
5. Byrådets visionsrundtur, 3.5. kl. 16-17:30
Har vi visionsemner vi ønsker drøftet med politikerne?
Hvem vil byde velkommen?
Mødet flyttes til området mellem Kvickly og P-nord.
Lene byder velkommen, Signe og Allan deltager (gerne flere).
Emner: Trafikplan for Ribe bymidte, udvikling af Ribelund området, ’Vild i Ribe’ biodiversitet,
bosætning med mulighed for forskellige boligformer herunder Jernstøberigrunden.
6. Kommunikation internt og ”ud af huset”, Lulu
En del af lokalrådet synes det fremmer kommunikationen, at man bruger f.eks.: Kære, Til, Hr./Fr.
eller anden form for adressering i mails og svarmails på officielle henvendelser.
7. Kommuneplanen 02-2034, Lulu
Lulu og Lene arbejder på en høringssvar på kommuneplanen. Det er en kompleks opgave! Deadline
er den 18. april, man er velkommen til at sende flere input.
Hørringssvarret er afsendt til Esbjerg kommune den 8. 4.
8. Brinksikring af Andeøen
Beskrivelsen er udsendt 4.4.
WW foreslår, at nogle af os ser på forholdene sammen med Steen Gelsing i løbet af foråret.

Lene og Aksel og Willi deltager. Lene spørger Niels om han vil være med.
9. Formanden m.fl. orienterer
SS – om affaldsplan 2023-28. Godt indledende møde, der skal munde ud i et hørringsmateriale,
Signe følger op.
Mødet med Plan- og Byudvikling. Willi følger op på punkterne ca. en måned efter mødet.
Opmærksomhed på referatet i forhold til trafikplan for Ribe bymidte.
Caroline stopper 1.4.
Efterlysning af ”kreative ildsjæle”. Gælder for landsbyer.
Trafikfarlig krydsning af A11, nu udsat til 2023 . Neverendingstory!
AprilFestivalen. Er afviklet
Bosætningsvideoen, mødet 31.03. Processen er i godt flow.
10. Eventuelt
Næste møde den 5. maj
Signe medsender diverse bilag, når hun sender referatet til hjemmesiden

Referat, Signe Sørensen

