
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra Årsmøde 2016: 

Emne: Årsmøde 2016 

Dato: onsdag den 09. marts 2016 kl. 1630 - 1830.  

Sted: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. 

Deltagere: Medlemmer af Godthåb Samråd, samt øvrige interesserede. 

 Fra Aalborg kommune: Charlotte Z. Andersen og  

 Lisbeth P. Machholm 

Fravær med afbud: Susanne R. Karamperis, Lone Daasebjerg 

Fravær uden afbud: 

PT bød velkommen til Årsmøde med særlig velkomst til Charlotte og Lisbeth. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsordnen godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra 15. januar 2016. 

Referatet godkendt. 

3. Orientering fra Aalborg kommune v. : 

Charlotte Z. Andersen og Lisbeth Machholm. 

Charlotte orienterede om planlægning i og omkring Godthåb. Både kendte planer og 

fremtidsplaner.  

Charlottes PP blev tilsendt deltagerene. 

Charlotte oplyste, at Aalborg kommune skal have møde med Samrådet i Godthåb og 

Svenstrup i løbet af efteråret. Der kommer indkaldelse fra kommunen. 
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Lisbeth kom fra By og landskabsforvaltning, hvorunder Samrådene hørte. 

PT kom med oplæg til debat omkring visioner fra Samrådet arbejde fremover. 

Lisbeth orienterede om sine arbejdsopgaver i forhold til Samrådene. 

Der var derefter en debat om samarbejdet i Godthåb Samråd og hvad vi kunne 

bruge kommunen til. 

Efter debatten konstaterede Lisbeth, at deer efter hendes opfattelse ikke var brug 

for flere møder. Hun ville deltage i de møder kommune indbød til efteråret. 

PT takkede Charlotte og Lisbeth for gode indlæg. 

4. Årsmøde 2015 med følgende dagsorden.  

a. Samrådets beretning. (Vedlagt) 

Beretningen godkendt. 

b. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. (Vedlagt) 

Regnskabet godkendt. 

c. Fremlæggelse og godkendelse af kommende års budget. (Vedlagt) 

Budget godkendt. 

d. Gennemgang af aktiviteter for det kommende år. 

Aktivitetsudkast fremlagt.  Enkelte rettelser. Sendes ud med referat. 

e. Valg til poster i Samrådet. 

Formand:  Poul Tradsborg 

Næstformand: Knud Bech 

Kasserer:  Bjarne Jensen 

Øvrige poster blev ikke besat. 

f. Valg til revisor. 
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Finn Grøn Nielsen genvalgt. 

g. Evt.  

 

5. Borgerforeningens Jubilæumsfest. 

JO orienterede om forløbet af planlægning af Borgerforeningens jubilæumsfest den 

17, 18 og 19 juni 2016. JO opfordrede til at byde ind med tiltag. 

Jubilæumsbogen var godt i gang og ville komme i ca. 1000 eksemplarer. Nærmer 

følger.  

6. Sankt Hans Fest 2016. 

Arbejdsfordelingsskema gennemgået. Revideret vedlægges. 

7. Byfesten 27. August 2016. 

Arbejdsfordelingsskemaet gennemgået. Det blev besluttet at det videre 

planlægningsarbejde skulle være med TRIM som projektleder. Øvrige foreninger 

melder ind til TRIM med aktiviteter. Tages op på næste møde. 

8. Trim ruter i Godthåb. 

Poul Erik orienterede om planer med etablering af trimruter i Godthåb. PT søger 

kommunen om tilskud og vej-trafik om tilladelse. 

9. Eventuelt. 

Flytning af Samrådet telte og bænke til Østre Smedie, Hammerværket. Arbejdshold 

møder kl. 1000. ( Er flyttet med tak til JO for stor indsats.) 

Næste møde:  

Onsdag den 27. april 2016 kl. 1630 til 1830. Lyngbjerggårdskolen. 

Poul Tradsborg  


