
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra: 

Emne: Arbejdsgruppemøde 

Dato: onsdag den 11. november 2015 kl. 1630 - 1830.  

Sted: Sognegården, Sportsvænget 5, Godthåb. 

Deltagere: Medlemmer af Godthåb Samråd. Lena, Jørgen, Anni, Knud, 

Bjarne, Susanne A. Susanne K., Henrik, Dorthe, Poul Erik og Poul t. 

Fravær med afbud: Lone, Brian Christian Møller, Torben 

Fravær uden afbud: - 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra 07. oktober 2015. 

Referat godkendt med følgende bemærkninger: 

Anni forespurgte til hendes mail vedrørende referatet og hvorfor den ikke var med. 

Kun det der sker på selve mødet kommer i referat. Godkendt. 

3. Planlægning af møde med Aalborg kommune om samarbejde i Samrådet.  

Poul fremlagde mundtlig orientering om samtale med Lisbeth. Heraf fremgik, at det 
hun kunne hjælpe med var planlægning af aktiviteter og fordeling af lokaliteter mv. 

Landskabs- og byforvaltningen vil i løbet af forår 2016 tage kontakt med både 
Svenstrup og Godthåb Samråd med henblik på fremtiden og visioner for området og 
Samrådene. 

Der var derefter en bred debat om visioner og planlægning af aktiviteter, ligesom 
der blev debatteret hvor meget der skulle sendes frem til kommunen. 

Det blev besluttet at alle de indlæg der var modtaget fra de forskellige foreninger 
skulle sendes frem til Lisbeth, således at hun kunne tilrettelægge aftenen ud fra 
dette.  
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Det blev ligeledes aftalt, at mødet skulle holdes en aften i februar fra 19-22 og helst 
en torsdag.  Stedet vil først blive fastlagt, når vi ved hvad hjælpemidler, der skal 
bruges. 

Deltagerene skulle være de foreninger, der var medlem af Samrådet. Vi skulle 
forsøge at få børnehaverne til at møde denne aften. 

4. Adventsarrangement.  

Alt omkring adventsarrangementet er planlagt. Henrik og Jørgen sørger for sang. 

Jørgen byder velkommen ved juletræstænding. 

 

5. Gennemgang af aktiviteter 2016.  Eventuelt starte op på 2017? 

I forbindelse med planlægning af aktiviteter for 2016 blev følgende bestemt: 

TRIM afholder Hammerløbet den 27. august 2016. De råder over salen i 
Ridemandsmølle. Der vil være spisning og underholdning, der forventes sluttet ca. 
1900. Øvrige foreninger kan så byde ind med kendte aktiviteter. 

Borgerforeningen vil afholde jubilæumsarrangement omkring samme weekend. 
Fredag vil det være for børn / større børn. Lørdag aften Gallamiddag med dans. 

Hammerværket vil forsøge at flytte jazz i Hammerværket til foråret. 

Derudover blev det besluttet, at aktivitetsoversigten kun skulle indeholde større 
fælles arrangementer og arrangementer, der berørte store dele af byen. 

Resten af aktiviteterne skulle de enkelte foreninger indfører i kalenderen på 
hjemmesiden. Aktivitetsoversigten skulle tages op på hvert møde. 

Foreninger skulle forsøge at tage hensyn til andre foreningers aktiviteter, når der 
planlægges.  

Planlægning af 2017 skulle starte forår 2016. 

 

6. Navngivning af ”det fredede område” 

Poul referede til samtale med Lars Delf. Debat om navnene. Nyt navn kom frem: 
Mølleådalen Godthåb. Stadig flertal for Zincks Kanalanlæg. Poul taler videre med 
kommunen. Jørgen holder ”gryden ” var med Chr. Zinck. 
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7. Godthåbbogen. Hvordan kommer vi videre?? 

Borgerforeningen v. Jørgen er startet op på ny udgave af bogen der skal være 

færdig til jubilæet i efterår 2016. Der vil være en kort gennemgang af optakten der er 

taget fra den gamle bog. Jørgen skriver du til foreninger og beder dem om indlæg 

på ca. 2-3 sider om deres forening. 

 

8. Eventuelt.  Herunder næste møde. Skal det være Årsmødet??? 

Jørgen: 

 Borgerforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling den 03 12 2015. 

Nye vedtæget. 

 Specialskolen i Godthåb lukkes i løbet af 2016. Ej noget om bygningens 

fremtid. 

 Orienterede om udlejning af Ridemandsmølle. Ikke noget vi skulle gøre. 

 Forsamlingshuset var nu ved at være færdigrenoveret for ca. 400.000,- Varme 

i hele huset. Flere lokaler. 

Lena: 

 

TRIM er ved at lave afmærkede løberuter. Det vil koste en del til afmærkningspæle 

m.v. Godkendt at Samrådet vil forsøge at søge penge fra AKA puljen. TRIM vil betale 

de 10 %. 

 

Poul omtalte tilbud om livestreamning af foredrag fra Århus Universitet. Poul 

undersøger nærmere. 

Næste møde er årsmødet: 

 

Onsdag den 09. marts 2016 kl. 1630 til 1830. Lyngbjerggårdskolen. 

 

Poul Tradsborg  


