
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra: 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Dato: Mandag den 29. april 2013 kl. 1600 - 1800 

Sted: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. 

Deltagere: Borgerforeningen,  Lyngbjerggård skole, FDF,  

Menighedsrådet, Kvindenetværk, Godthåb Trim,  

Sognepræsten, Hammerværket, Lokalhistorisk forening og 

enkeltpersoner. 

Fravær med afbud: Jesper, Torben FDF, Susan Borgerforeningen 

Fravær uden  afbud: - 

Poul bød velkommen med særlig velkomst til Kurt Dahl fra Lokalhistorisk forening. Poul 

orienterede om kontakten med Højvangsskolen og de to børnehaver i Godthåb.  

Der forelå følgende dagsorden: (Dagsorden skrevet med kursiv) 

1. Godkendelse af dagsordenen.  

 OK 

2. Godkendelse af sidste referat. 

 OK 

3. Orientering fra mødet med Aalborg kommune om grønne 

områder m.v. 

 PT orienterede om mødet mellem Aalborg Kommune (Park og 

Natur) og Godthåb Samråd v. PT. 

I forbindelse med orienteringen, blev følgende punkter vedtaget som yderligere 

opfølgningspunkter med kommunen, som PT tager aktion på: 

 

 Pedelordning vil vi gerne være med til i området omkring 

 Ridemandsmølle og yderområderne i Godthåb. 

 Samrådet vil deltage i aktion "Ren BY". Tidspunkt aftales  med 

 Lyngbjerggårdskolen. 

 Anmodning til kommunen om at bevare grusstien langs 

 kanalen og ikke så græs i den. 

 Hunde i området, hvor der er får? 

 Anmodning om p plads ved Hammerværket. 

 Fortov ud foran Lyngbjerggårdskolen. 

 Tidspunkt for færdiggørelse af hele området? 
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 Placering af "Tørrehal" eller udnyttes til andet formål? 

 Problemer med vej T Tostrupvej -Solskrænten. 

 

Poul skriver ud, når der igen har været møde med kommunen. 

 

 

4. Planlægning af kommende arrangementer.  

 

 a. Sankt  Hans: 

Hoppeborgen plejer at være klar ca 18.30. Boder kl 19.00. Og velkomst kl 19.20. 

Optrædning derefter og båltaler omkring 20.10 ca og derefter tændes bålet 

 

 Snobrød mv.  - spejderne - pt tager kontakt til FDF 

 Bål og tænding - Borgerforeningen 

 Hoppeborg - Borgerforeningen 

 Underholdning -  Møllekvadrillen 

 Øl - pølser - Borgerforeningen 

 Boder - Lyngbjerggårdskolen 

 Annonce i bladet -  Borgerforeningen 

 Højtaleranlæg - Borgerforeningen 

 Børneløb - Trim Godthåb arranger ligesom sidste år et lille 

 motionsløb for børn. 

 Taler - byrådsmedlem John G. Nielsen 

 Heks til bålet - 5. kl. 

 Sanghefter - Borgerforeningen 

 Andet : Forslag om at bør udklædes som hekse / trolde. De 

 børn, der er klædt ud får en is. Tages med i annonce og plakat. 

. 

 

b. Byfest 6-9 september: 

Følgende skitse blev aftalt: 

 Poul har lånt både salen, køkkenet og gårdspladsen på 

 Ridemadsmølle. 

 Fredag den 06 09 13: Pt intet planlagt idet børnehaven Henry  har  

       Bedsteforældredag. 

  



 

Godthåb Samråd 
 

Lørdag den 07 09 13: 

 Godthåb Trim arrangere byløb med tidstagning på 3, 5 og 10 

 km (ca.) 

 Start kl. 1300. 

 Kl. ca. 1430 afholdes et mindre børneløb rundt i parken. 

 Der indbydes til at børn / voksen kan lave byttemarked / 

 "bagagerumssalg, således at man kan få en bod stillet op. Der 

 bliver ikke lavet tilmelding. Man kommer blot med sine ting og 

 stille op. Bliver der regnvejr, holdes det indendørs. 

 Inde i salen laves en kunstudstilling af lokale kunstnere. Tove 

 er tovholder på dette. 

 Trim Godthåb arrangere spidstegte grise med tilhør og salg af 

 øl/ vand / vin til MEGET rimelige priser.  

 Festen fortsætter så lang tid, der er folk tilstede.  

 Dem der har boder m.v. rydder op efter sig selv. 

 Endelig planlægning foretages på næste møde. 

 Der arrangeres IKKE en egentlig fest om aftenen, dette prøves 

 så næste år i samarbejde med Borgerforeningen. 

c. Luciaoptog 2013 (Inge)  Tages op på næste møde. 

d. Arrangementer omkring julen 2013: Sidste år program fortsætter. Godthåb 

kalenderen skal rettes til.! 

e. Fastelavn 2014. 02. marts 2014. Poul rekvirerer Ridemandsmølle. Emnet tages op 

på næste møde. 

f. Byjubilæum Godthåb 150 år !!! 

Knud og Kurt orienterede om ideen til et sådan arrangement. Kurt skulle have lidt flere 

data skaffet frem. Kunne muligvis kobles sammen med foredrag om 1864. 

Tages med på næste møde. 
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5. Regnskabet.    

 Der var modtaget kr. 15.000,- fra kommunen. Fordels jf. 

 vedtaget budget. 

 

6. Bordet rundt. 

 Godthåb Trim har haft standerhejsning med 80 deltager. 

 Sidste år var der 144 medlemmer. 

 Kurt fra Lokalhistorisk forening præsenterede sig selv og 

 omtale kort arbejdet. Han skulle lige have bestyrelsen 

 accept til at deltage i samrådet. 

 Knud orienterede kort om "Aalborg på Kanten". Et 

 kunstnertilbud fra kommunen. Evt. som forårskoncert. 

 Knud tager det op på næste møde. 

 Knud uddelt en kopi af de film, der var tilgængelig på 

 Lokalhistorisk arkiv. Alle kunne dog ikke umiddelbart lånes  med 

 hjem. 

 Henrik orienterede om de kommende aktiviteter ved kirken og 

 foranstalter at det kommer i aktivitetskalenderen: 

o Kirkegårds 200 års jubilæum. 

o Wagneråret- 

o Vandregudstjeneste 

o Spillemænd fra Fyn. 

o Julekoncert med Hanbokoret og Svenstrup Pigekor. 

 Derudover orienterede han om regulering af råger. 

 

7. Drøftelse af fremtidige mødetider / mødesteder 

 Der blev drøftet fremtidig mødetid. Alle deltagere ønskede  at 

 nuværende tid og sted for afholdelse af møderne blev fastholdt. 

 Hvis det gav problem med at deltage kunne man evt. sende en 

 anden fra sin forening. 

 

8. Eventuelt. Herunder næste møde. 

 Næste møde afholdes torsdag den 08. august 2013 kl. 16-  18  

 på lærerværelset Lyngbjergskolen. 

 Inge har kage med til kaffen. 

 

Poul Tradsborg 


