Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Bestyrelsesmøde

Dato:

Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 1630 - 1830

Sted:

Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset.

Deltagere:

Borgerforeningen, Lyngbjerggård skole, FDF,
Menighedsrådet, Godthåb Trim,
Hammerværket, Lokalhistorisk forening og enkeltpersoner.
Sognepræsten og Henrik
Kvindenetværk

Fravær med afbud:
Fravær uden afbud:

Poul oplyste, at Jesper ikke kom mere, men er altid villig til at give en hjælpende
hånd med. Samrådet takker for hans indsats.
Charlotte oplyste, at Inge Frandsen havde opsagt sit job som sognepræst i Godthåb
og fået en halvtidsstilling i Hornum og samtidig havde købt gård m.v. Hun fortsætter
som afløser, indtil der er kommet ny præst til Godthåb.
Samrådet takker hende for en stor indsats for byen og ønsker hende held og lykke i
fremtiden.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordnen godkendt.
2. Godkendelse af sidste referat.
Sidste referat godkendt uden bemærkninger.
Orientering fra formanden om puljemidler.
Poul orienterede om ansøgning til AAK.s puljemidler om:
Festtelt, borde/bænkesæt og materialer til opslagsvindue.
3.
Planlægning af kommende arrangementer.
a. Arrangementer omkring julen 2013:





Lucia optog og gudstjeneste vil blive afholdt medio december. Afholdes i
fællesskab af Lyngbjerggårdskolen og kirken.
Onsdag den 27. november afholder FDF julebanko i Forsamlingshuset. Kl.
1800 åbnes dørene.
Fredag den 29. november: Børnehaverne pynter juletræ. Arrangeres af
Borgerforeningen.
Lørdag den 30. november kl. 13300 til 1630. Stort julemarked m.v. i
Sognegården. Afholdes af menighedsrådet m.fl..
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Lørdag den 30. november kl. 1630: Adventsgudstjeneste med efterfølgende
fakkeloptog og tænding af juletræ, hvorunder synges.
Borgerforeningen sørger for juletræer.
Søndag den 01. december, formiddag. TRIM afholder juleløb for
medlemmer.
Søndag den 01. december: Juletræsfest for børn i Forsamlingshuset.
Afholdes af Borgerforeningen. Ole efterlyste hjælpere.

b. Fastelavn 02. marts 2014. Hvor skal den holdes? Endelig fastlæggelse.
Det blev besluttet at afholde fastelavnsfesten i Ridemandsmøllen. Poul har rekvireret
salen m.v. FDF afholder.
c. Grundlovstaler / Fest
Det blev besluttet ikke at afholde grundlovsmøde i 2014.
e. Sankt Hans 2014:
Det blev besluttet at Sankt Hans festen skulle afholdes på festpladsen ved
Ridemandsmølle. Der skulle være samme program som i år. Knud vil tage kontakt til
formanden for Hammerværket m.h.p. hovedtale til festen.
f. Byjubilæum Godthåb 150 år(Tages med under næste punkt)
4. Evaluering byfesten 2013, samt fastlæggelse af overordnet
program for
2014. (Nedsættelse af arbejdsgruppe???)
Evaluering af byfesten:
 Generel enighed om at det havde været en god dag og det havde været
umagen værd. Der var nogle punkter der skulle tages med i overvejelserne til
næste år:
Mere styr på de enkelte arrangementer.
 En person skulle have programmet og "få det til at glide".
 Der skulle være mere afstand mellem de forskellig arrangementer.
 Udpegning af ansvarlig tovholder, der samtidig kunne åbne og lukke døre.
Byfesten 2014 - Jubilæumsfesten. Godthåb 150 år.
 Arbejdsgruppen består af Samrådet medlemmer, men der er kun dette emne
på programmet til næste møde.
 Hammerværket vil afholde deres "Smededag" den 14. september. Det er for
tæt på når det er samme weekend.
 Der vil være Jazz i Møllen den 07. september 2014.
 Peter oplyste at man godt kunne datere opstarten på byen som september
1864.
 Der skal allerede tages fat på lukning af Ridemandsmøllen for trafik. (Poul
undersøger)
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 Undersøges om der kan skaffe midler fra forskellige puljer. ( Poul + alle)
 Der skal forsøges at laves et jubilæumshæfter. Peter og Ole undersøger.
 Borgerforeningen vil afholdes stor fest i Forsamlingshuset. Evt. stort telt, hvis
det kan lade sig gøre.
 Alle medtager gode ideer og forslag til næste møde.

5. Vedligeholdelse af grønne områder. Debatindlæg fra Knud
vedhæftet.
Knud uddybede det medsendt forslag. Da menighedsrådet v. Henrik ikke var tilstede,
blev det besluttet at Poul tager kontakt til Henrik.
Uanset udfaldet skal der arrangeres et møde med kommunen om vedligeholdelse af
de grønne områder. Poul forsøger at få mødet lagt i JAN - FEB 2014.
6. Nye vedtægter for Godthåb Samråd. Er udsendt tidligere.
Vedtægterne gennemgået og ændring vedtaget. Ny vedtægter
følger med referat og tages med på næste møde.
7. Trafikforholdene i Godthåb. Opstart på debat for evt. møde
med kommunen
/ politiet. Hvad er problemerne??
Debat om de trafikale problemer gennem Godthåb.
 Tung trafik.
 Omfartsvej
 Hurtig trafik selvom der er bump
 Og meget andet.
 Det besluttes, at der skal holdes et møde med Teknisk
forvaltning og
evt. Politiet. Kan evt. kobles sammen med mødet
om grønne
områder. Poul undersøger.
8. Regnskabet. Udgik
9. Bordet rundt. Udgik
10. Eventuelt. Herunder næste møde. Forslag om nyt møde
allerede i
november, afhængig af forløbet af dette møde.
Næste møde afholdes onsdag den 08. januar 2014 kl. 1630-1830 på
Lyngbjerggårdskolen.
Emne: Byfesten.

Poul Tradsborg

