Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Arbejdsgruppemøde / Brugergruppemøde

Dato:

Tirsdag den 01. februar 2022 kl. 1900-2100.

Sted:

Mødelokalet, Ridemandsmølle.

Deltagere:

Medlemmer af Godthåb Samråd, og medlemmer af
Brugergruppen Ridemandsmølle:

Fravær med afbud: Maggi, Susanne A,
Fravær uden afbud: Ungdomsskole, Taekwondo, dagplejen.
Poul bød velkommen til mødet og håbe på, at vi igen kunne få normale tilstande.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
ok
2. Opsamling på sidste møde
Vi har nu fået penge til værktøj til Grøn Gruppe. Når hele indkøbet er foretaget, vil der
bliver overført penge til ”julebelysningen”.
Der er tegnet tyveriforsikring for værktøj i Gule Hus. Der skal ikke være
arbejdsulykkesforsikring. (Egen ulykkesforsikring).
Der blev stillet forslag om installering af alarm i Gule Hus. God ide. Poul undersøger.
3.







Byfesten 2022
Byfesten skal være lørdag den 27. august 2022.
TRIM laver løb og står for forplejning til frokost. I forbindelse med løbet.
Der var derefter en konstruktiv debat med god indlæg.
Poul udarbejder idekatalog med arbejdsbeskrivelse. Det vedhæftes referatet.
Endelig program fastsættes på næste møde (24. marts 2022).
Poul undersøger om vi stadigvæk kan få lov til at lukke vejen.

4. Sammenspisning for nye tilflyttere – Borgerforeningen kommer med oplæg.
Susanne K have lavet oplæg til sammenspisningen:
Ift. Velkomstspisning for nye Godthåb’ere, så tænkte vi jo, at det er et fælles projekt. GBF stiller naturligvis
Forsamlingshuset til rådighed u/b, men økonomi og projekt er fælles.
Nu ved jeg jo ikke, hvor mange tilflyttere der er. Men vi har en max. spisekapacitet på 135 deltagere, hvilket
sikkert omsat siger 65-70 nye husstande. Ift. GDPR så mener jeg godt, at Vandværket (som jo også skal
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fortælle noget på aftenen) på vegne af alle foreninger udpeger/udsender invitationen. Men det må jo lige
drøftes.
Ift. spisning så har vi i min option 3 muligheder:

1. vi laver maden selv – stort arbejde hvis der kommer fuldt hus, men ved fælles hjælp kan det gøres
2. vi spørger SuperBrugsen i Svenstrup for et tilbud/delvis sponsorering af maden. Pris pt. ukendt men
tænker for 50 kr. kan et måltid købes der.

3. vi kan bestille mad for 40 kr. pr. menu hos Produktionsskolen - kontaktperson Tina 2530 1926
Produktionsskolen
Tænker at hver forening selv bestemmer præsentationsform á 5 minutter efter maden, mens der drikkes
kaffe og en hjemmelavet kage (som vi selv klarer). Men at vi fremstiller en samlet oversigt i ta’ med form på
de forskellige foreninger/netværk.

Efter Susannes præsentation var debat om emnet.
Hvordan formidles det? Hvor tit skal det holdes? Hvem skal indbydes? Hvem betaler?
Hvornår skal det holdes?
Der blev enighed om følgende:









Susanne finder dato 04. maj hvor det kan afholdes.
Poul kontakter vandværket i.f.m. tilflyttere og evt. tilskud til afholdelse.
Samrådet vil stå for udgifterne. Forslag 2 eller 3.
Susanne skriver en indbydelse, der indrykkes i kirkebladet, og sendes rundt til
tilflytterne.
Alle foreninger forberede et 5 min. Indlæg.
Der skal udarbejdes en ”folder” til uddeling.
Vi skal huske ungdomsskole og evt. hører Svenstrup idrætsforening (tages op på
næste møde)
Efter det første møde træffes der aftale om hvor tit vi skal holde sådanne møder

5. Fastelavn
Kirken, borgerforening og FDF går sammen. Susanne R er tovholder. Fastelavn er den
27.februar2022. De afholder møde onsdag i næste uge.
6. Sankt Hans fest Taler 2022?
Sankt Hans festen afholdes som sædvanlig. Vi skal have styr på højtaler og skal nok have
hoppeborg i år (afhængig af coronasituationen)
Der var pt ingen der have et godt bud på taler. JO vil prøve et par kontakter.
7. Grøn Gruppe
 Orientering om gruppen og økonomi
 Benny orienterede om arbejdet i gruppen
 Fuglekasser
 Nyt arbejde for gruppen: Sti fra Blishønevej mod søen
 Møde med kommunen den 04. marts - kulturpark contra naturpark.
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Stier ved søen og billeskoven skal aftales med kommunen den 04. marts,.
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.

8. Orientering om møder med kommunen /pt
Poul orienterede om:






Udkast til nye Principper og retningslinjer for Samråd i Aalborg kommune, der
lægges op til større åbenhed (ingen problem her). I den forbindelse vil Poul
regelmæssig orientere på FB (men ikke andet end der kan læses i referater på
hjemmesiden).
Der er nyvalg til Landdistriktsudvalget (LU). Poul er valgt i zone 6 og stiller op til
næstformandsposten.
Fortællersten: Samrådet har søgt om placering nær Gule hus. Behandles i
fredningsnævnet. Poul har søgt regionen om tilskud til stenen.
Susanne R har forslået et system med bogbytning i Godthåb. Der er stor
opbakning. Grøn gruppe vil etablere bogskab i gule hus. Nærmer følger.

9. Årsmøde 2022
Årsmødet aftales til afholdelse torsdag den 24. marts 2022 kl. 19-20
På valg er formand, næstformand og kasserer. Alle modtager genvalg.
Der bliver lavet opslag og indkaldt via hjemmeside og FB. Det vil blive med tilmelding.
Efter årsmødet er der ordinær møde.

10. Hvilke aktiviteter skal vi have resten af året???
Affaldsindsamling 03 april 10 – 12 der bliver en forfriskning v. borgerforeningen.
Poul sender indbydelse ud og stiller med trailer og poser.
OBS ny dato
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11. Bordet rundt.
Susanne K:





Generalforsamling er flyttet til den 28. marts (så det ikke falder sammen med
andet). Der mangler nye bestyrelsesmedlemmer
Godthaab 9230 hjemmeside link https://godthaab9230.dk/
God økonomi. God udlejning af forsamlingshuset. Forsamlingshuset hjemmeside er
fin og bruges godt af lejerene.
Julebelysning: Imponerende opbakning fra hele byen, og der blev indsamlet knap
27.000 kr. som sammen med bidraget på 10.000 kr. fra Samrådet gør, at vi kommer
et pænt stykke videre i 2022..

Knud :



Starter op med normal program. Ikke særlige tilrettelagt 25 års jubilæum bliver nok
ikke til noget. Parkering af nye folk i skolen?. Hvad skal der gøres????
Fliser ved Ridemandsmøllevej trykket skæv i forbindelse med m???. Søren og
Knud ser på forholdet. Poul foretager indberetning til kommunen (tip kommunen)

Søren:



Folkedans er startet op. Ellers gået turer i omegnen. Landsstævne uge 29 i
Aalborg.
SE : Landsstævne Folkedans i Aalborg - uge 22.

Per:




Trim er startet op. Har haft guider på fra begyndelsen. Ca. 30 deltager.
Vil arrangeret lokalløb for alle.
Generalforsamling 15. februar 2022

Nick:






På FB er lavet et link til Skolens multihus. ”Underværker” Der skal mange stemmer.
Man er kommet langt med multihuset. Der mangler lige det sidste pengebeløb.
Licitationen er i gang. Der kommer mange forskellige rum. Bl.a. motionsrum. Der
må ikke lejes ud i dagtimer, men godt om aftenen. Kan bruges til forskellige
foreninger.
Støtteforening kommer med udspil omkring donationer (mursten m. navn el. lign.)
Alle pladser på skolen er optaget.
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Henrik:




Menigheds rådet er opstart med de forskellige aktiviteter. Se kirkebladet. 1
5.april kommer Anders Andersens (Ham der startede Andersens maskinfabrik)
barnebarn kommer og fortæller.
Kirkegården er under revidering. Der kommer information ud.

Benny-

Jørgen



Efter spørger stadigvæk referater mv. fra lokalforeninger.
Man følger de forskellige udgravninger i området.

Susanne R Lone .


Regnskab: Samrådet har kr. 27 tilbage. Brugergruppen har ca. 20.000 t tilbage

12. Eventuelt
Intet
13. Næste møde: Afholdes i forbindelse med Årsmøde torsdag den 24. marts 2022
kl. 20 til 22

Poul Tradsborg

Bilag: Arbejdeskatalog til byfesten

