
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra : 

Emne: Årsmøde  og  

 Arbejdsgruppemøde / Brugergruppemøde 

Dato: Torsdag den 24. marts  2022 kl. 1900-2200.  

Sted: Mødelokalet, Ridemandsmølle. 

Deltagere: Årsmødet er åbent møde for alle, derefter 

 Medlemmer af Godthåb Samråd, og medlemmer af        

Brugergruppen Ridemandsmølle: Knud, Benny, Per 

Mølgaard, Henrik, Jørgen, Lone, Poul E, Nick, Eva, Mette, 

Susanne A, Maggi 

Fravær med afbud: Kim, Lars, Søren, Erik og Per 

 

Fravær uden afbud:.  

 

Dagsorden til Årsmødet: 

 

1. Samrådets beretning. 

Poul læste beretningen op. Godkendt til indsendelse til kommunen. 

2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 

Lone fremlagde regnskab og Godthåb Samråd og for Brugergruppen Ridemandsmølle. Godkendt. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af kommende års budget. 

Poul, Fremlagde budget for Godthåb Samråd for 2022. Godkendt 

4. Gennemgang af aktiviteter for det kommende år. 

Der planlægges følgende aktiviteter, som Samrådet deltager i: 

 

 Fællesspisning for nye beboere. 

 Affaldsindsamling 

 Sankt Hans fest 

 Byfest 

 Julebelysning 
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5. Valg til poster i Samrådet 

Formand Poul Tradsborg, modtager genvalg - Genvalgt 

Næstformand, Peter Urban, modtager genvalg - genvalgt 

Kasserer, Lone Daasbjerg. Modtager genvalg. – Genvalgt 

 

6. Valg til revisor 

Finn modtager genvalg – Genvalgt 

 

7. Evt. 

NIL 

 

Referent 

Poul Tradsborg 
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Referat fra ordinær møde: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Godkendt. Ikke yderligere punkter 

2. Opsamling på sidste møde. 

Installering af alarm i Gule Hus. Mangler endnu – Poul 

Fliser på Ridemandsmølle. Er rettet. 

Øvrige punkter er klaret. 

3. Byfesten 2022 

Se det udsendt skema og sørg for at have tilbagemeldinger klar. 

Der var en debat og gennemgang af de forskellige muligheder. Arbejdsskema bliver rettet 
til og vi mødes igen i maj til endelig godkendelse af plan.  (Skema vedlagt.) 

 

4. Sammenspisning – Ændret til Fællesspisning-  for nye tilflyttere – 

 

 Fællesspisningen er fastsat til den 04. maj kl. 18. 

 Indbydelse kommer i kirkebladet, der kommer primo april. 

 Løbeseddel bliver delt rundt af Poul. 

 Der indbydes 2 personer pr. husstand. 

 Aflyses ved mindre en 20 deltagere. 

 Borgerforeningen forestår bespisning, som Samrådet betaler. 

 Efter spisning får hver forening 5 min. til at fortælle om foreningen.  

 Efter dette, kan man gå hen til de forskellige foreninger. 

 Forventet afsluttet kl. 21. 

Tilmelding vil ske til Poul på mail. 

 

5. Sankt Hans fest Taler 2022? 

 

 Taler: Jan Nymark Thaysen, rådmand By- og Landskab 

 Hoppeborg . Poul bestiller. 
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 Højtaler: Poul kontakter Henrik og låner TRIM.s højtaler. Forsøger at finde stillads til 
at stille højttalerne på ( Tage) (Byggepladslys). 

 Snobrød ved FDF 

 Boder og heks ved Lyngbjergskolen 

 Øl/pølsebod ved Borgerforeningen 

 Bål borgerforeningen 

Bålet tændes kl. 2000 

6. Grøn Gruppe 

 

 Orientering om gruppen og økonomi 

 TRIM har ønske om at Bålpladsen omdannes så der ikke er græs men grus og 
der bliver drænet.  De kommer med et oplæg, som Poul tager med til 
kommunen. Hvis ja må vi ud og finde penge. Tages op på mødet, 

 Kommunen ikke helt med på det, men vil se på dræning af området. 

 Benny orienterede om opsætning af 32 fuglekasser og nedskæring af opvækst. 

 

7. Orientering om møder med kommunen /pt 

 

 Poul er valgt til næstformandsposten i Landdistriktsudvalget. 

 Der er en del penge i de forskellige puljer, så gode projekter kan få støtte. Vi skal 
dog huske, at vi skal selv betale 50 %. 

 Vi har et godt samarbejde med kommunen omkring vedligeholdelse af området. 
Men der mangler gode kontakter til AK bygninger, så vi kan få Gule hus på plads. 

 

8. Hvilke aktiviteter skal vi have resten af året??? 

 

 Fællesspisning for nye beboere. 

 Affaldsindsamling 

 Sankt Hans fest 

 Byfest 

 Julebelysning 

Husk at opdatere kalenderen på hjemmesiden. Eller send en mail til mig, så klare jeg det. 

 

9. Bordet rundt. 
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Knud – Hammerværket prøver at starte i normal aktiveret.  Hvervning af ny folk. 

Generalforsamling i støtteforeningen. Ny bestyrelse. Ikke nyt om Østre Smedje. 

 

Henrik- aktiviteter i menighedsrådet er startet op. Gift ved første blik blev aflyst. 

Kunne ikke skaffe folk.  

Der arbejdes stadigvæk med kirkegårdsplaner. 

  

Lone – 

 

Poul Erik - Stander hejsning efter Påske – lokaler sat i stand og nye lamper. 

 

Nick – ikke nyt 

 

Mette – generalforsamling mandag. Der mangler 3 personer. Lister over aktiviteter 

resten af året kommer efter generalforsamlingen. 

 

Maggi – Sidste møde i november – Vil lave en liste over hvilke grupper der er i 

kvindenetværket. Eva indkalder til møde i april.  

 

Sussane A. Generalforsamling den 30 FDF. De mangler ledere. Ca. 15 spejdere. 

Inge på landslejr i år. 

Julemarked i sognegården 19 november 1-2 telte. Er i gang med planlægning. 

Kommer i FB. Strikke cafe i sognegården. Der er stadigvæk ledige pladser. 

 

Jørgen efterlyser stadigvæk referater, materialer fra gammeltid. Det er mest fra 

Generalforsamlinger og årsreferater. 

 

 

10. Eventuelt  

-- 

11. Næste møde:  

Onsdag den 11. maj 2022 kl. 19-21. Mødelokalet Ridemandsmølle 

      Referent 

Poul Tradsborg  

 

Bilag: Arbejdeskatalog til byfesten 


