
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra: 

Emne: Bestyrelses- og planlægningsmøde 

Dato: onsdag den 13. august 2014 kl. 1630 - 1830.  

Sted: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. 

Deltagere: Medlemmer af Godthåb Samråd. 

Fravær med afbud: Henrik, Susanne 

Fravær uden afbud: 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsordnen godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra 18. juni 2014. 

Referatet godkendt. 

3. Planlægning af byfesten 2014. 

a. Arbejdsfordelingsskema 

Arbejdsfordelingsskamaet gennemgået og rettet til. Ud fra det lavet program og 

opslag. 

Skemaet medsendes til huskeliste og gemmes til næste år. 

b. udkast til program (Er udsendt) 

c. udkast til opslag (Er udsendt) 

4. Hjertestarter. Orientering og planlægning af uddannelse. 

Poul orienterede om forløbet med hjertestarter. Det forventes at den kommer i løbet 

af september måned. Der skal så være uddannelse af så mange som muligt. 



 

Godthåb Samråd 
 

Ole lovede, at uddannelse kunne foregå i forsamlingshuset. Poul skriver ud så snart 

der komme mere. 

5. Godthåb bogen. Nedsættelse af arbejdsgruppe. 

Poul foreslog, at der skulle nedsættes et udvalg på 4-5personer der i løbet af 

vinteren skulle lave bogen. Han ville selv være med til arbejdet og bad om at man 

forespurgte rundt i foreninger, om der var andre der kunne tænkes sig at være med. 

Navn og tlf. til Poul, der så vil indkalde. 

6. Udkast til aktivitetsoversigt for Godthåb. (Skal vi have en sådan??) 

 Enighed om, at vi skal have en sådan aktivitetsoversigt. Poul laver udkast til år 

2015 til næste møde. 

7. Debat om Samrådets opgaver og samspil med alle foreninger i byen. (Hvis vi 

får tid.) Ingen tid på dette møde. 

8. Eventuelt.  

Knud foreslog, at vi tog kontakt til Lions Club Svenstrup, få at få dem til at lave 

”andeveæddeløb” til næste byfest. Nr. Sundby Lions Club havde materialerne. Poul 

tager kontakten via Jørgen Olsen. 

Næste møde:  

Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 1630 til 1830. Lyngbjerggårdskolen. 

Poul Tradsborg 

Bilag: Arbejdsfordelingsskema byfest 2014. 
  
  


