Brugergruppen Ridemandsmølle
Referat fra :
Emne:

2. Styregruppemøde

Dato:

Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 1700 - 1800.

Sted:

Ridemandsmølle, foreningsstuen.

Deltagere:

Medlemmer af Styregruppen Ridemandsmølle
Charlotte, Carsten, Lars og Poul

Fravær med afbud:

-

Fravær uden afbud:

-

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen godkendt.
2. Godkendelse af referat fra 1. styregruppemøde den 31.01.2017
Referat godkendt.
3. Orientering om møder og aftaler med Aalborg kommune:
3.1. Pedelordning
Poul oplyste, at Aalborg kommune ikke ville betale for en pedelordning, men man ville
gerne have besked om ødelagte ting og mangler. Der vil blive ophængt liste med
angivelse af tlf. nr. man skal ringe til.
3.2. Nyt låsesystem
Poul oplyste at det nye låsesystem nu var taget i brug. Det indebar at alle brugere
fremover skulle booke via Fritidsportalen (http://fritidsportalen.aalborg.dk/netinterbook/).
Alle faste brugere havde fået udleveret brikker til brug for låsesystemet. Øvrige
engangsbrugere skulle så hente brikken ved en kontaktperson.
I øjeblikket er det ved Eva Brøndum, men hun har ikke ønske om at beholde det.
Aalborg kommune har derfor tilbudt Godthåb Samråd et mindre beløb for at forestå
registrering og udlevering af disse brikker. Det er aftalt at det i første omgang varetages
af Carsten T. Madsen og Poul Tradsborg. Aftalen vil starte pr. 01. april 2017.
3.3. Vedligeholdelse
 Kvist over FDF lokaler: Lågerne var blæst op. Hængslerne er i stykker. Der kommer
vand ind gennem taget.
 Gulv i salen: Der er flere steder, hvor træet er gået ud af not og fals.
 Branddør fra salen mod syd: låsen og hængsler virker ikke. Blokeret med bræt
udefra. (det er vistnok ulovligt!)
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 Dørstop ved hoveddør: Dørlukker er pillet af. Det bevirker, at døren blæser helt op og
bliver slået i stykker på ydersiden.
 Rør i salen: Mangler isolering. Børnene brænder sig på de varme rør.
 Lille rampe ved dør: Der mangler en lille rampe, således at der kan køres med rullestol
og i forbindelse med flytning af materialer.
 Rotter: Naboer siger, at der er rotter i området.
 Rengøring: Der mangler stadigvæk en stor moppe til vådvask af gulvet. Ligesom der
mangler oprydning i ”pulterrummet”. (Må brugergruppe gøre det??)
Poul viderebringer ovenstående til Aalborg kommune v. Lisbeth Stokholm.
3.4. Opsamling fra sidste møde
Skabe i mellemgang er nu afmærket med brugernavn. Øvrige er åbne.
Hvem har nøgler til de åbne skabe?
Hvem må fjerne restindholdet i skabene?
Hvem må få adgang til de åbne skabe? (Faste bruger af Ridemandsmølle?) (TRIM ønsker
3 skabe)
Oprydning i rummet? Hvem må gøre det?
Poul undersøger og kommer med svar.

4. Opslag til brugerne i Mølle. Er de i orden?
Charlotte oplyser, at opslagene er sat op rundt omkring. Det ser godt ud.
Der mangler ikke nogle.
Poul vil dog lave en liste med kontaktpersoner, der skal gælde fra 01. april 2017.

5. Hjemmeside
Poul oplyste at den tidligere meddelt at hjemmeside var lukket. (De vil have penge) Der
er nu lavet et ekstra felt på Godthåb Samråds hjemmeside, hvor referater mv. fremover
vil komme til at fremgå.
(http://godthaabsamraad.dk/)

6. Arbejdsopgaver for styregruppen
Der var i øjeblikket ikke presserende arbejdsopgaver. Gruppen bliver ved med at
notere fejl og mangler.
Charlotte foreslog at der blev lavet en fælles arbejdsdag, hvor der kunne blive ryddet
op og lavet noget rengøring. Det kunne passende laves i august inden byfesten.
Det blev derfor besluttet at indkalde hele brugergruppen til møde den 07. juni 2017 kl.
19-21. Poul udsender snarest indkaldelse.
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7. Eventuelt herunder næste møde
Carsten oplyste, at der fandtes en scene til brug i salen. Poul vil gerne have den i
forbindelse med Sankt Hans. Nærmer aftales til den tid.
Poul orienterede om projekt ”Ren By” den 02. april 2017, vor Godthåb Vandværk I/S
havde sluttet sig til med ”Sprøjtefri By”.
Der blev ikke aftalt nyt møde for styregruppen. Det aftales på møde for
brugergruppen, der mødes 07-06-2017 kl. 19-21.

Referent
Poul Tradsborg

