Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Bestyrelsesmøde

Dato:

Tirsdag den 05. februar 2013 kl. 1600 - 1830

Sted:

Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset.

Deltagere:

Borgerforeningen, Lyngbjerggård skole, Kvindenetværket,
Menighedsrådet, Godthåb Trim,
Sognepræsten, Hammerværket, enkeltpersoner.

Fravær med afbud:

FDF

Fravær uden afbud:
Der forelå følgende dagsorden:
Dagsorden skrevet med kursiv
Referat med alm. skrift:
Poul bød velkomme. Specielt velkommen til Charlotte fra Menighedsrådet.
1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordnen godkendt.
2. Godkendelse af sidste referat.
Referat godkendt.
3. Orientering fra de enkelte foreninger.
De enkelte foreninger orienterede om aktiviteter i det kommende år.
Herunder kom der gode indlæg til projekter, der kunne sættes i gang.
Poul orienterede om, at der i løbet af foråret vil blive afholdt et møde med Aalborg
kommune omkring vedligeholdelse / rengøring af grønne område.
4. Gennemgang af årets aktiviteter, herunder evt. sommerfest.
Der blev udarbejdet en arrangementskalender for de aktiviteter, der foregår i
samarbejde eller påvirker store dele af byen.

Godthåb Samråd
Herunder blev der fastlagt, at:






Sankt Hans fortsætter som sædvanlig,
Tænding af juletræ, adventsgudstjeneste og juletræ for børn afvikles omkring
den 30/11 til 01/12. Detaljplanlægning senere,
Der arbejdes på afholdelse af fælles byfest i weekenden 06/09 – 08/09.
Skal der afholdes Luciaoptog i 2013. Tages op på næste møde.
Planlægning aftales på næste møde.

Arrangementskalenderen vedlægges, ligesom den er sendt til redaktøren af
Aktivitetskalender for Godthåb By.
5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2012.
Kasseren fremlagde regnskabet for 2012, der blev godkendt uden bemærkninger.
6. Fastlæggelse af budget for 2013..
Poul fremlagde og kommenterede budget for 2013.
Der var sket en forskydning i brugen af midler.
Budget for 2013 godkendt.
7. Eventuelt.
Opslagstavle ved købmanden??
Poul tager igen kontakt til Elo.
Poul kontakter højvangsskolen.
8. Næste møde:
Næste møde fastlagt til mandag den 29. april 2013 kl. 1600 til 1800 på
Lyngbjerggårdskolen.
Referent
Poul Tradsborg
Bilag:




Arrangementskalender
Regnskab og budget
Arbejdsopgaver indtil næste møde

