
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra: 

Emne: Bestyrelses- og planlægningsmøde 

Dato: onsdag den 23.april 2014 kl. 1630 - 1830.  

Sted: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. 

Deltagere: Medlemmer af Godthåb Samråd. 

Fravær med afbud: Lena - Dorthe. 

Fravær uden afbud: Torben 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsordnen godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 08. januar 2014. 

 Referat fra sidst møde godkendt  

3. Nyt fra Aalborg kommune. 

 Poul orienterede om samtaler med Aalborg Kommune (Peter)  vedrørende 

 vedtægter og forbrug af tildelte midler. Taget til efterretning. 

4. Underskrivelse af nye vedtægter. 

 De nye vedtægter underskrevet. Tilsendes som PDF fil senere. ( Mangler 

 underskrift af FDF) Sendes også til Aalborg kommune.  

5. Indkøb af midler fra Aalborg Kommune og sponsorat. 

 Poul orienterede om indkøb af bænke - 18 stk. der vil bliver opbevaret på 

 depot ved flagstænger. 

 Hans Jørgen havde nu lavet et udhængsskab. Vil snarest blive sat op. Samme 

 sted som den gamle. 

 Der mangler afklaring om indkøb  af telte. Enighed om at Torben skulle købe 

 de telte, han havde foreslået. 

 

6. Sankt Hans festen 2014. (arbejdsfordelingsskema vedlægges) 



 

Godthåb Samråd 
 

 Revideret skema vedlægges 

7. Planlægning af byfesten 2014. ( arbejdsfordelingsskema vedlægges) 

 Revideret skema vedlægges 

8. Hjertestarter 

 Enighed om at vi skulle søge om hjertestarter. Den skulle hænge ved siden af 

udhængsskabet. Hvis vi får den bevilliget skal der laves uddannelse m.v. Tages op 

når afklaring foreligger. Poul ansøger inden september 2014.  

9. Byskilte ved indfaldsvejene til Godthåb. 

 Poul ansøger kommune om tilladelse til opstilling af "reklameskilte" ligesom 

 ved Svenstrup. Hvis tilladelse gives så tager vi op hvordan de laves. 

10. Eventuelt.  

 Vores nye sognepræst Susanne blev budt velkomme. Hu præsenterede sig 

 elv, hvorefter der var en kort præsentationsrunde. 

 Henrik oplyste, at der fra Menighedsrådet ville komme Susanne Andersen. 

 Godthåbbogen. Tages med til næste møde. 

 Møde med Aalborg kommune fastsat til den 20 05 14. 

Næste møde:  

Onsdag den 18 juni 2014 kl. 1630 til 1830- Lyngbjergskolen 

Poul Tradsborg 

 

Bilag: Arbejdsfordelingsskema byfest 2014. 

 Arbejdsfordelingsskema Sankt Hans  


