
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra: 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Dato: Torsdag den 08. august 2013 kl. 1600 - 1800 

Sted: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. 

Deltagere: Borgerforeningen,  Lyngbjerggård skole, FDF,  

Menighedsrådet, Kvindenetværk, Godthåb Trim,  

Sognepræsten, Hammerværket, 

Fravær med afbud:  

Fravær uden  afbud: Lokalhistorisk forening og enkeltpersoner. 

 (evt. Børnehaverne i Godthåb og Højvangsskolen) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsorden godkendt 

 

2. Godkendelse af sidste referat. 

Sidste referat godkendt. 

 

3. Planlægning af kommende arrangementer.  

 

a. Byfest 6-9 september: 

Arbejdsfordelingsskema gennemgået og rettet til. Vedhæftes som bilag. 

Program udarbejdet og vedhæftes som bilag. 

b. Luciaoptog 2013 (Inge) 

Ingen speciel Luciaoptog. Skolen afholder i eget regi. 

c. Arrangementer omkring julen 2013: 

 Børnehaver pynter juletræ. (Borgerforeningen) 

 Adventsgudstjeneste og tænding af juletræ (Sognepræsten, FDF, 

Borgerforeningen og Samråd) 

 Juletræsfest for børn ( Borgerforeningen) 
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Arrangementet gennemgået og vedtaget. 

 

e. Fastelavn 02. marts 2014. Hvor skal den holdes??? 

Forslag om at flytte til Ridemandsmølle. Poul Bestiller for en sikkerhedsskyld. 

FDF  mangler penge. Tages op på næste møde. 

 

f.  Grundlovstaler / Fest (Indlæg ved Ole) 

Tages med på næste møde 

f. Byjubilæum Godthåb 150 år !!! 

Lokalhistorisk forening var ikke tilstede, men det blev besluttet at vi under alle 

omstædigheder vil afholde byfest den 06/07 september 2014. 

 

4. Evaluering af Sank Hans Festen 2013. 

Festen skal flyttes tilbage til festpladsen. Ellers alt vellykket.  

Debat om taler til næste år, men vi har allerede en: Formand for Hammerværket. 

(det havde jeg glemt) 

5. Regnskabet.  

Bjarne redegjorde for at alle havde fået der de var lovet . Vi har lidt tilbage endnu. 

Poul gjorde opmærksom på, at nu hvor Samrådet skulle til at afholde flere udgifter, 

vil det blive nødvendig at omfordele de penge vi modtager fra kommunen. Tages op 

på næste møde. 

6. Bordet rundt. 

Nyt medlem Anni præsenterede sig selv. 

Ole ønskede tidspunktet for afholdelse af bestyrelsesmøde udskudt. Fastsat til 

1630. 

Knud spurgte til område neden for Forsamlingshuset. Det var det fredede område 

og skal gro til igen. 

Dorthe. Skolen starter på onsdag med 197 elever.  

Charlotte ønskede, at der blev opstillet nogle affaldssække / hundeposer rundt i 

anlægget. Poul forelægger for kommunen. 

Torden gjorde opmærksom på, at FDF stadigvæk havde kanoer til udlejning. 

Inge: Foredragssæson starter igen i sognegården. 

Lene: Standerhejsning den 20. august 2013. Folder bliver delt ud torsdag den 

22.08.13. 
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7. Orientering om sidste møde med Aalborg kommune og  

 øvrig information fra samarbejdet med kommunen (Hvis  

 tiden tillader det) 

Poul orienterede om møder med kommune. Han havde udsendt referat fra møderne. 

 

8. Eventuelt. Herunder næste møde. 

Næste møde aftalt til : 

Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 1630 til 1830. 

 

 

Poul Tradsborg 


