
 

Godthåb Samråd 
 

Referat: 

Emne: Årsmøde 

Dato: onsdag den 04. februar 2015 kl. 1630 - 1830.  

Sted: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. 

Deltagere: Medlemmer af Godthåb Samråd, samt øvrige interesserede. 

Mette, Dorthe, Lone, Poul Erik, Lena, Knud, Bjarne, Torben, Charlotte, Henrik 

Susanne, Poul 

Fravær med afbud: Susanne R. Karamperis  

Fravær uden afbud:Annie 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

2. Godkendelse af referat fra 29. oktober 2014. 
3. Årsmøde 2015 med følgende dagsorden.  

a. Samrådets beretning. 
b. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 
c. Fremlæggelse og godkendelse af kommende års budget. 
d. Gennemgang af aktiviteter for det kommende år. 
e. Valg til poster i Samrådet 
f. Valg til revisor? 
g. Evt. 

4. Hjertestarter. Orientering.  
5. Gulve til partytelte. Indkøb. 
6. Eventuelt.  

Næste møde:  

 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Poul ønskede nyt pkt. 4a. Hjemmeside. 

Dagsordenen derefter godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra 29. oktober 2014. 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

3. Årsmøde 2015 med følgende dagsorden.  

1. Samrådets beretning. 



 

Godthåb Samråd 
 

Poul fremlagde udkast til samrådets årsberetning. Enkelte ændring fremsat. Samt ønske 

om at årsberetningen sendes til ugeavisen. 

Revideret Årsberetning vedlægges. Årsberetningen bliver sendt til ugeavisen. 

2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 

Regnskab var endnu ikke færdigt. Det vil blive udsendt til godkendelse via mail. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af kommende års budget. 

Poul fremlagde forsalg til budget for 2015. Enkelte ændring blev foreslået. Nyt budget 

vedlægges.  

Budgettet tages op på hvert møde til evt. revision. 

4. Gennemgang af aktiviteter for det kommende år. 

Fælles aktivitetsliste for 2015 gennemgået.  Fastelavnsfesten 2015 udgår. Revideret 

aktivitetsliste vedlægges. 

5. Valg til poster i Samrådet 

Valg til formand: Poul Tradsborg 

Valg af kasserer: Bjarne Jensen 

Øvrige poster blev ikke besat, men arbejde uddelegeres ved de enkelte arrangementer. 

6. Valg til revisor. 

Finn Grøn Nielsen genvalgt til revisor. 

7. Evt. 

Intet. 

4. Hjertestarter. Orientering.  

Poul orienterede om den opsatte hjertestarter. Der vil komme et hjertestarterkursus ultimo 

marts.  

4a. Hjemmeside 

Poul orientrede om, at man var i gang med etablering af en hjemmeside for Godthåb 

Samråd.  

Den skal omfatte referater, aktiviteter og lign. 

Der vil blive mulighed for de enkelte foreninger til selv at indsætte aktiviteter i kalendere. 
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Forventes klar primo marts 2015. 

Taget til efterretning. 

5. Gulve til partytelte. Indkøb. 

Samrådet havde fået bevilliget penge til indkøb af gulve til partyteltene. Torben 

iværksætter. 

Det blev i den forbindelse oplyst, at det hus hvor vi opbevarede telte mv. skulle rives ned i 

løbet af sommeren 2015, hvorfor der skulle findes andre steder til opbevaring. Poul skriver 

til kommunen. 

6. Eventuelt.  

Torben ønskede, at man informerede til alle, når der blev skrevet rundt. Således at alle var 

med på maillisten. Vedtaget. 

Ønske om etablering af rækværk på de broer, der endnu ikke havde det. Poul skriver til 

kommunen. 

Lena orienterede om ny organisation i TRIM. Lygteløbet havde været en succes og vil 

blive gentaget. De er klar med løbene til byfesten og andre tiltag. Lena havde fået en CD 

med billeder/film fra sidste byfest. Kan lånes ved Lena. 

Susanne orienterede om julemarked, der også vil blive lavet i 2015. Hun henviste i øvrigt 

til at man kunne få aktiviteter optaget i Visit Nordjylland. Det skal huske til kommende 

aktiviteter. 

Charlotte rejste spørgsmål om vedligeholdelse af Ridemandsmølle og hele området. 

Der var derefter en debat om dette, hvilket munden ud i at Poul skriver til kommunen om: 

Bygningerne, Lygter på Ridemandsmøllestien, renovering af å løbet, grus til stierne, 

rækværk på broer og opstilling af affaldsstativer med tilhørende hundeposer. 

Tak for et godt og konstruktiv møde. 

 

7. Næste møde:  

Næste møde afholdes onsdag den 08. april 2015 kl. 1630 – 1830 på 

Lyngbjerggårdskolen. 

 

Poul Tradsborg  


