
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra: 

Emne: Årsmøde / Arbejdsgruppemøde 

Dato: Tirsdag den 05.februar 2019 kl. 1700 til 1900.  

Sted: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. 

Deltagere: Medlemmer af Godthåb Samråd, samt øvrige interesserede. 

Kim, Knud, Martin, Lone, Poul Erik, Trine, Maggi, Jørgen Peter Henri, Susanne A og 

Poul ( Der var ikke mødt interesserede) 

Fravær med afbud: Dorthe, Susanne K,   

Fravær uden afbud:- 

Poul bød velkommen til Kvindenetværkets nye repræsentant Margaret Boyes 

Storgaard, herefter kaldet Maggi. Præsentation af de øvrige medlemmer. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsordenen godkendt. 

2. Kommentar til referat fra 07 11 2018 

Ingen yderligere kommentar. 

3. Årsmøde 2019 med følgende dagsorden.  
a. Samrådets beretning. 

Der ønskes yderligere tilføjet punkter om indvielse af Zincksparken og 

Adventsarrangementet. Poul renskriver og sender til godkendelse. 

b. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 

Lone fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt uden bemærkninger. 

c. Fremlæggelse og godkendelse af kommende års budget. 

Poul fremlagde budget for Samrådet virke for 2019. Budgettet godkendt. 

d. Gennemgang af aktiviteter for det kommende år. 

Aktiviteterne var gennemgået på sidste møde i 2018 og fremgår af hjemmesiden. 
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e. Valg til poster i Samrådet 

Formand: Poul Tradsborg genvalgt. 

Næstformand: Knud ønskede ikke genvalg. Peter Urban valgt som næstformand. 

Kasserer: Lone Daasbjerg genvalgt. 

Ingen yderligere valg. 

f. Valg til revisor. 

Finn Grøn Nielsen genvalgt som revisor 

g. Evt. 

Intet under eventuelt. 

 

Arbejdsgruppemødet fortsat: 

4. Ren by 31. marts 2019. 

Poul oplyste at vi igen var tilmeldt aktion Ren By den 31. marts 2019.  

Det blev aftalt, at arrangementet skulle udgå fra Ridemandsmølle kl. 1030. 

Arbejdsfordeling: 

Poul sørger for lokaler, opslag til udhængsskab og notits til kirkebladet, samt stiller 

med trailer til opsamling af skrald. I år skulle der være optælling af cigaretskod. 

Der skal også laves et opslag til FB 

Peter sørger for suppe efter indsamlingen. 

Poul oplyste, at der i forbindelse med Vandets dag den 22. marts ville blive iværksat 

en aktion for giftfri by. Dette ville blive inddraget i Ren By. Nærmer vil komme fra 

Godthåb Vandværk I/S. 

5. Julebelysning i Godthåb. 

Poul indledte med at rose Borgerforeningen for det flotte julebelysningsarrangement på 

festpladsen, og ønskede tilkendegivelse for det videre forløb. 

Der var stor ros for Borgerforeningens og Menighedsrådet arrangement af tænding af 

juletræet. 

Peter oplyste, at man var nødt til at støbe et fundament til juletræet og så lægge en plade 

derover.  Man ønskede desuden at man fik midler til yderligere kæder til juletræet. 
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Det blev besluttet at Samrådet ville betale til de ønskede yderligere julebelysning. Peter 

køber ind og senderregning til Lone. 

 

Lone foreslog at vi skulle have nogle juletræer med julelys ved alle indkørsler til Godthåb. 

Enighed om at det var en god ide. Emnet tages op på første møde efter juli. 

Trine ønskede at alle var opmærksom på at vi skulle finde sponsor til det store juletræ.  OK. 

Jørgen oplyste, at han stadigvæk søgte fonde til etablering af julebelysning i Godthåb. 

6. Fastelavn 2019 

Fastelavns festen afholdes i Ridemandsmølle den 03.marts 2019 i samarbejde mellem 

Menighedsrådet, Præsten  og Borgerforeningen.  

7. Byfesten 31. august 2019. (Evaluering af 2018) 

 

8. Byplanlægning 
a. Godthåb – Legeplads 
b. Svenstrup 

9. Samrådsmøde med Aalborg kommune? 
10. Grøn Gruppe i Godthåb 
11. Eventuelt.  

Næste møde:  

Poul Tradsborg 

 Årsmødet er offentligt, men af hensyn til kaffe og lokalebestilling skal der 
tilmeldes til Poul Tradsborg på: tfl. 41662261 Mail: ptradsborg@gmail.com 
Senest den 31. januar 2019. 
Bilag: 
Samrådets beretning for 2018 
Regnskab for 2018 
Budget for 2019 

mailto:ptradsborg@gmail.com

