
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra arbejdsgruppemøde: 

Emne: Arbejdsgruppemøde 

Dato: torsdag den 25. januar 2018 kl. 1630 til 1830  

Sted: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. 

Deltagere:  Medlemmer af Godthåb Samråd  

Henrik, Susanne A, Eva, Dorthe, Lone, Knud, Bjarne, Peter, Søren, Kim, Poul 

Fravær med afbud: Poul Erik, Tina, Martin, Jørgen, Susanne K 

Fravær uden afbud: - 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsordnen godkendt 

2. Kommentar til referat fra den 26 10 2017 

Ansøgning til kommunen om borde / pt 

Poul orienterede om kommunens afslag og begrundelse. Enighed om, at vi prøver igen til 

april 2018. Poul indsender ansøgning. 

Budget 2018: Behandles under pkt. 10 

3. Etablering af strøm til festpladsen 

Poul orienterede om, hvorfor der ikke blev lavet jueltræ på festpladsen i år. Var ikke muligt 

med alle løse kabler. Der ønskes derfor en permanent løsning med fast strøm. 

Debat om emnet. 

Det blev besluttet at Peter og Poul arbejder videre med henholdsvis ansøgning ved 

kommunen og henvendelse til elinstallatør. 

Emnet tages med på næste møde. 
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4. Julebelysning i Godthåb 

Peter orienterede om, at han havde fået henvendelser fra borgere, der gerne ville have en 

form for julebelysning i Godthåb. 

Debat om emnet som alle syntes kunne være en god ide, hvis der kunne findes midler til 

det. Der var også ønske om juletræ ved indkørslerne til Godthåb. Tages med i 

overvejelserne. 

I samme forbindelse blev rejst spørgsmål om byporte ved andre indkørsler end den 

nuværende ved Solskrænten. Poul undersøger.  

Aftalt følgende: 

Poul undersøger lovgrundlaget/tilladelse ved kommunen. 

Peter undersøger evt. sponsor + hvad det vil koste 

Knud undersøger om Hammerværket kan lave opsats til juelbelysning. 

Punktet tages med på næste møde. 

 

5. Fastelavn 2018 

Afholdes den 11. februar i samarbejde med Kirken / Menighedsrådet / FDF / 

Borgerforeningen. Afholdes i henholdsvis kirken og forsamlingshuset. 

Alle aftaler skulle være på plads 

 

6. Ren by 22. april 2018 

Poul spurgte til om vi skulle deltage i Ren by igen i år. Enighed om, at det skulle vi. 

Samme fremgangsmåde som sidste år.  

Borgerforeningen ville være vært ved suppe. 

Poul laver et indlæg til kirkebladet og til Lyngbjerggårdskolen. Seneste 01. marts 2018. 

Se i øvrigt under pkt. 9 
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7. Sankt Hans Fest 2018 

 Taler Peter Urban – formand for Borgerforeningen. Hvis han ikke kan 

skaffer han en anden. 

 Hoppeborg.  Ingen hoppeborg, men Poul låner hoppepuden. 

 Anden underholdning? Ikke anden underholdning. 

Ellers samme fremgangsmåde som sidste år og samme mødetid. 

 Borgerforeningen sørger for bål, flag og højtaler. 

 TRIM sætter bænke ud. 

 Boder som sædvanlig. 

 FDF laver snobrød m.v. 

 Bjarne laver annonce.  

 

8. Byfesten 2018 

a. Projektledelse 2018 25/08 

 TRIM havde sagt ja til at være projektledelse i år. Der skulle i denne forbindelse 

også deltage personer fra andre foreninger. 

 TRIM var godt i gang med forberedelserne. Poul og Peter vil gerne  indgå i 

arbejdsgruppen. 

 Borgerforeningen havde foreslået at holde en ungdomsfest fredagen før.  

Forsamlingshuset var ikke ledig i 2018. Borgerforeningen kommer med bud på andre 

tiltag. Man har reserveret forsamlingshuset til 2019. 

 Maleriudstilling:  

Eva redegjorde for malergruppens holdning omkring udstilling i forbindelse med byfesten. 

Hvis man ikke kunne være i salen i Ridemandsmølle ønskede man at lave maleriudstilling 

på et andet tidspunkt.  

Aftalt at Poul tager en snak med TRIM om mulighederne. Endelig beslutning bliver truffet 

på næste møde. 

 Der kan evt. laves bod med grøntsager.  

Susanne A og Henrik vil undersøg muligheder for disse boder. Der vil blive plads, 

hvis der kommer nogle. 

 

Poul orienterede kort om placering af boder og informations telt, således at det hele kunne 

afholdes på selve gårdspladsen og ikke inde i små lukkede rum. 
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9. Bænke i parken /navngivningsdag?? 

Poul orienterede om arbejdet med at skaffe bænke. Ligeledes om informationsskilte med 

det nye navn. 

Debat om hvordan og hvornår det skulle afvikles. 

 Der blev nået til enighed om at vi forsøger at holde det sammen med ren by den 22. 

april 2018. 

 Forinden skal der laves følgende: 

udfindes en politikker til at ”klippe” snoren 

 Et stykke i pressen med anmodning om forslag til navne på bænkene. Forslagskassen 

v. Mette. Præmie til bedste??? 

Poul går i gang med ovenstående og det hele tages op på næste møde. 

 

10. Årsmøde 

 Tidspunkt /sted 

Årsmødet afholdes onsdag den 14. marts 2018 kl. 1900 til 2100. Lyngbjerggårdskolen. 

(Ved stort tilmelding kan det flyttes til sognegården). Sædvanlig dagsorden. 

Poul sørger for indkaldelse og opslag. 

 Budget  

Poul fremlagde budget for 2018. Samme som 2017. OK Tages med på årsmødet. 

Årsberetning. Samme korte som tidligere?? Ja. 

 

11. Bordet rundt. (Hvis vi når det) 

Kim: 

Dilettant går planmæssig. I år er der nok skulespillere, men fra næste år kan man ikke 

stille hold. Kim forsøger stadigvæk at skaffe nye. 

Bjarne: 

Regnskabet afleveret til Poul til fremsendelse. Fremlægges på Årsmødet. 
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Knud: 

Orienterede om problemerne med at få fredet / tinglyst, at der ikke måtte bygges på det 

grønne område syd for kirken. Taget til efterretning. 

Dorthe: 

Lone udtræder af skolens bestyrelse. Der vil komme en anden efter valget. 

Lone: 

Oplyste at hun fremover ville deltage som medlem fra TRIM – Velkommen. 

Eva: - 

Søren: 

Folkedanserne havde deres faste dansedage i møllen. 

Henrik: 

Udover de aktiviteter der er nævnt i kirkebladet, bliver der afholdt kirkekoncert med 

Hanbokoret den 05. april 2018. Her vil den nye organist også medvirke. 

Poul: 

Orienterede om arbejde med Ridemandsmølle. Måtter, ny lysamatur i køkken, afkalkning 

af kaffemaskinen. 

Lone spurgte til udskiftning af rullegardiner. Poul undersøger. 

Knud anbefalede, at brøndene i gården blev renset når slamsugeren var der. Poul tager 

det videre til kommunen. 

Poul orienterede om Godthåb Vandværk I/S. 

 

12. Eventuelt. Herunder næste møde. 

Næste møde er årsmøde. 

 

Poul Tradsborg  


