
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra: 

Emne: Bestyrelses- og planlægningsmøde 

Dato: onsdag den 26. februar 2014 kl. 1630 - 1830.  

Sted: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. 

Deltagere: Medlemmer af Godthåb Samråd. Fra Borgerforeningen var 

 også mødt formand Susan. Fra Lyngbjerggårdskolen var 

 mødt Dorthes suppleant Søren. 

Fravær med afbud: Henrik, Torben, Bjarne, Susanne 

Fravær uden afbud: Lokalhistorisk forening v.? 

Poul bød velkommen og særlig velkomst til  Søren. 

Poul orienterede om, at Charlotte fra Menighedsrådet ikke længer kunne deltage 

p.g.a personlig årsager. Godthåb Samråd takker hende mange gange for hendes 

indsats. 

Den nye præst: Susanne Rytter Karamperis vil gerne indtræde i Samrådet. Hun vil 

desuden være hovedtaler til vores Sankt Hans fest. 

Der var en kort præsentation af mødedeltagerne. 

Inden mødet start gav Poul en orientering og forklaring på, hvorfor han muligvis 

ville udtræde af Samrådet.  Han ønskede at Samrådet skulle fortsætte som et sted, 

hvor der var en god harmoni, og hvor vi fik tingen gjort i en god tone og med godt 

humør. 

Derefter var der indlæg fra alle medlemmerne, hvor alle gav udtryk for, at de 

ønskede at Poul skulle fortsætte som formand. 

Poul tog indlæggene til efterretning og ønskede at vi fortsatte dagsordnen og tog 

valget som det punkt ,der var indlagt. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsordnen godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 08. januar 2014. 

Referat godkendt. 
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3. Fremlæggelse af årsberetning for 2013. 

Poul fremlagde den udsendt årsberetning, der skulle sendes frem til Aalborg 

Kommune. 

Knud ønskede, at de enkelte forening fremstod med det korrekte navn. 

Poul vil rette inden fremsendelse.  Derudover ingen bemærkninger. 

 

4. Endelig vedtagelse af nye vedtægter for Godthåb Samråd. 

Poul fremlagde det tidligere vedtagne "Vedtægter for Godthåb Samråd" 

 Der skulle være ændringer i § 6, hvor der skulle stå, at foreningers midler ved 

opløsning skulle tilbagebetales til Aalborg Kommune. Poul Retter. 

 Der var derefter enkelte opklarende spørgsmål  til de forskellig §§, men ingen 

gav anledning til ændring. 

 Forlaget blev sat under afstemning: 

5 stemte for forlaget. Ingen stemte imod. 2 undlod at stemme. 

 De nye vedtægter er dermed vedtaget. De underskrives på næste møde. Alle 

de tilstedeværende vil skrive under på de nye vedtægter. 

5. Valg til Godthåb Samråd. 

Der blev valgt: 

Formand : Poul Tradsborg 

Kasserer: Bjarne Jensen 

Revisor: Forslag at det bliver Finn Grønn. Dorthe undersøger. Har meldt tilbage OK. 

Der blev ikke valgt næstformand og sekretær. 
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6. Fremlæggelse af regnskab for 2013. 

Poul fremlagde regnskabet på vegne af Bjarne. Regnskabet godkendt. 

7. Budget for 2014. 

Poul fremlagde forslag til budget for 2014. Af forslaget fremgik, at der manglede  kr. 

6.841 for at budgettet stemte. 

Susan fremlagde forslag om, at vi afsatte noget mindre til byfesten og juletræ og fik 

resten af underskuddet ind ved sponsering. 

Debat om emnet. 

Enighed om, at vi laver de ændring i budgettet. Susan prøver at skaffe sponsor ved 

Banker.  Alle øvrige tænker i sponsorbaner, uden at det skal påvirke de nuværende 

sponsorer.  

Budgettet derefter vedtaget. 

8. Status på brug af Kommunens tilskud. 

Torben vil arbejde videre på indkøb af de telte, han havde udsendt en mail om. 

Vedtaget at han skulle starte på indkøbet. 

Poul fremlagede forslag til at indkøbe 18 transportable letvægtsbænke i stedet for 3 

stk. bænke/bordesæt.  Poul skulle købe de 18 letvægtsbænke. 

Claus, der skulle have lavet  udhængsskabet var blevet syg. Poul skal spørge Hans 

Jørgen. Ellers skulle vi prøve Dorthe v. skolen pedel. 

 

 

9. Planlægning af byfesten 2014. 

Poul Gennemgik arbejdsfordelingsplanen for byfesten. Den nye vedhæftes. 
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10. Byskilte ved indfaldsvejene til Godthåb. 

Borgerforeningen havde været til møde, hvor kommunen havde opfordret til, at man 

skulle lade Samrådet foretage ansøgning om midler til opstilling af "reklamesøjler" 

ved indgangen til byen. 

Debat om emnet. 

Vedtaget at vi skal arbejde videre på ideen. Hvor skal det opstilles? Hvordan skal 

det se ud? Hvad siger kommunens tekniske afdeling?  

Emnet behandles videre på kommende møder. Poul prøver at holde øje med 

ansøgningsfristen til puljer. 

11. Eventuelt.  

Poul orienterede om det komme møde med kommune, der vil komme i løbet af 

marts april måned. Dato udsendes så snart Poul ved det. 

Knud anførte, at det var uheldig, at der ikke var navn under annoncen for 

Fastelavnsfesten Det skal vi huske fremover. 

Under evt. var der flere indlæg omkring vores fremtidige samarbejde. Alle var villige 

til at fremme samarbejde, men det skulle så også indebære, at man fik overbragt 

rette informationer og ikke kun rygter og andenhåndsviden. 

Enighed om dette fremover. 

Næste møde:  

Onsdag den 23. april 2014 kl. 1630 til 1830 på læreværelset  

Lynbgbjerggårdsskolen. 

 

Poul Tradsborg 
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