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Referat 
 
 
1. Fartdæmpende foranstaltninger i Hillerup 
 
 
Referat 
Anders Kronborg oplyste, at der er ønsker for 50 mil. kr. til trafiksikker-
hedsfremmende foranstaltninger. I 2015 er der ikke afsat midler til formå-
let, mens der i 2016 er afsat 400.000 kr. og i 2017 er der afsat 5,4 mio. kr. 
Teknik & Byggeudvalget vil udarbejde en prioritering af de mange ønsker 

 
 
2. Cykelstier 
 

A. Cykelstien ved fra Jernved til Gredstedbro er ikke færdiggjort og 
trænger til reparation 

B. Cykelsti ønskes forlænget fra Vasevej til Obbekær. Ca. 4 km. Lokal-
området tager gerne del i projektet. Der er tidligere givet tilsagn fra 
lodsejerene om, at de vil stille arealerne til cykelstien til rådighed. 

C. Cykelsti langs Koldingvejen fra Ribe til Kalvslund. Første fase kunne 
være en cykelsti fra Gammel Koldingvej til Sommersvej (ca. 1 km.) 

 
Referat: 
Anders Kronborg redegjorde for de mange fornuftige ønsker, der er i kom-
munen til forbedring af cykelstierne. I alt er der ønsker for over 500 mio. 
kr., hvilket langt overstiger kommunens muligheder at anlægge – selv på 
meget lang sigt. 
 
Teknik & Byggeudvalget arbejder på at foretage en mere reel prioritering af 
de mange ønsker. Hidtil har der ikke været foretaget en langsigtet priorite-
ring mellem de mange projekter. Projekterne er blot blevet sat på listen, og 
så er det årligt blevet prioriteret hvilke cykelstier, der kan anlægges inden-

for budgetrammen. Nu ønsker udvalget, at der foretages en prioritering af 
alle projekterne på listen, hvilket giver lokalområderne en meget bedre 
mulighed for at vurdere, hvornår deres lokale projekt kan realiseres.  
 
De 3 nævnte cykelstier indgår alle blandt ønskerne, der skal prioriteres 
imellem 
 
Ad A: Anders Kronborg oplyste, at cykelstien i år vil få et nyt lag asfalt. 
LR gjorde opmærksom på, at da stien er meget smal ødelægger det kan-
terne på cykelstien, når der køres med snerydningstraktor på den, hvilket 
forvaltningen bør være opmærksom på, da det ellers er omsonst at repare-
re den. 
 
Leif Møller tilkendegav, at det var en skuffende melding i forhold til etable-
ring af cykelstier, da det er et meget stort ønske fra lokalområdet. 
 
 
3. Fjernelse af bygning på Hjortlundvej 
 
LR ønsker nedbrændt bygning (Hjortlund gamle skole) fjernet. 
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Referat: 
Borgmesteren og John Snedker har allerede taget initiativ til besigtigelses 
af ejendommen efter weekendens avisartikel. I første omgang skal ejen-
dommen sikres således, at den ikke udgør en sikkerhedsrisiko. 

 
Ejendommen vil herefter indgå i den pulje af ejendomme, der skal priorite-
res imellem ved udmøntningen af nedrivningspuljen. John Snedker oplyste, 
at Plan & Miljøudvalget på et af de førstkommende møder skal tage stilling 
til, hvordan der skal prioriteres mellem de ejendomme, der ønskes nedre-
vet. 
 

 
4. Foreningshus på sportspladsen i Kongeådal 
 
Der arbejdes på sagen og kommunen vil blive kontaktet, når der foreligger 
noget mere konkret. 
Hvad er status på Kongeådal Skoles grund? 
 

Referat: 
LR oplyste af bygningen på grunden er blevet nedrevet.  
Borgmesteren oplyste, at grunden herefter vil blive udlagt til grønt område. 
 
 
5. Orientering om Landsbyfælled 
Der arbejdes på sagen 
 
 
Referat: 
Farup var ikke repræsenteret på mødet. 
 
LAG konsulenten oplyste, at der arbejdes på et mere konkret forslag. 
 
 

6. Tilskudsreduktion til Kalvslund Sognegård  
 
En ændring i tilskudsreglerne har en stor negativ økonomisk betydning for 
Kalvslund Sognegård 
 
Med gulvarealet 384 m2, blot 15 % under grænsen for takst 2 zonens 314 
kr/time, reduceres satsen med godt 36% til zone 1 taksten på 200 kr/time. 

Hvorledes det påvirker Sognegårdens økonomi fremover belyses med ne-
denstående beregning ved uændret timeforbrug. Det skal bemærkes, at 
Sognegården er moms registreret 
 
Haltimer 2013: 679 a 314 kr. = 213.206 kr. inkl. moms, 

170.565 kr. ekskl. moms 
Haltimer efter 2013: 679 a 200 kr. = 135.800 kr. inkl. moms, 

108.640 kr. ekskl. Moms 
 
Årlig indtægtsnedgang 77.406 kr. inkl. moms, 61.925 kr. ekskl. 
moms. 
 
5 års økonomioversigt for hallen 

År 
 

2009 2010 2011 2012 2013 
 

5 års 



   
  

 
 
 
 

- 4 - 

gens 

Lejeindtægter 114.100 173.700 175.100 191.600 225.900 
 

176.080 

Driftsudgifter -47.200 -72.500 -71.500 -95.400 -86.200 

 

-74.560 

Renteudgifter -22.900 -5.000 -6.200 -2.500 -22.400 
 

-11.800 

Afskrivninger* -53.800 -53.800 -53.800 -53.800 -53.800 
 

-53.800 

Årsresultat 
 

-9.800 42.400 43.600 39.900 63.500 
 

35.920 

 
*) Afskrivningerne på 53.800 kr. årlig vedrører alene inventar og jordvar-
meanlæg, som er nedskrevet efter 10 år i år 2018. Herefter mangler byg-
ningsafskrivningerne af 2.100.000 kr., som med en profil på 30 år bliver 
70.000 kr. årligt 
 
Referat: 
Jakob Lohse oplyste, at det har været nødvendigt at harmonisere reglerne 
for lokaletilskud til foreningerne, da de var meget forskellige i de 3 tidligere 
kommuner. Samtidigt har det været et krav, at der skulle spares 3,5 mio. 
kr. på området. En besparelse af denne størrelsesorden må nødvendigvis 

gøre ondt.  
 
Byrådet er blevet præsenteret for en lang række modeller til gennemførelse 
af besparelsen. Hvis LR har forslag til en anden måde at gennemføre be-
sparelsen på, modtages det gerne, da den valgte model efterlader rum til 
forbedring. 
 
 
7. Landsbypedel 
LR roser ordningen 
 
Borgmesteren redegjorde for ordningen og opfordrede LR til at benytte sig 
af den. 
 
 
8. Eventuelt 
LR roser den nye vej ved Ribe Fritidscenter. 
 
LR roste Vej & Park, da de har været meget hurtige til at komme og repa-
rere efter, at de er blevet gjort opmærksomme på et problem. 
 
På grund af lokalrådene i Ribe Syd, Ribe Midt og Ribe Nords særlige sam-

mensætning med mange lokale foreninger vil forvaltningen fremover fast-
sætte møderne med Økonomiudvalget til senere på året. Årsagen er,  at de 
lokale foreninger først skal have afholdt deres generalforsamlinger før lo-
kalrådene kan formulere dagsordenpunkter til mødet med Økonomiudval-
get. 
 
 
 
 
 


