Godthåb Samråd
Referat fra :
Emne:

Arbejdsgruppemøde

Dato:

Torsdag den 17. maj 2018 kl. 1900 - 2100.

Sted:

Hamme værket, cafeen.

Deltagere:

Medlemmer af Godthåb Samråd. (Søren, Eva, Poul Erik,
Lone, Peter, Jørgen, Kim, Tina, Poul

Fravær med afbud:

Henrik, Susanne A, Susanne K, Bjarne, Knud, Dorthe

Fravær uden afbud:

-

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen godkendt.

2. Kommentar til referat fra 14. marts 2018.
Ingen yderlige bemærkninger.

3. Ren by 22. april 2018 (evaluering)
Peter oplyste, at der kun have været 9 deltagere, men de havde dog samlet en hel trailer
fuld af affald. Det var tydeligt, at skoler have haft indsamling i løbet af ugen. Men det
havde været en hyggelig dag, hvor Mette købmand havde givet suppe.
Næste års indsamling vil være den 31. mart s 2019. PT sørger for tilmelding

4. Navngivning af Zincksparken. / Mølledag den 17. juni 2018
Det foreløbig program for indvielsen vil være:
13 -15 rundtur i området ved Peter Jørgensen
Kl. 1500 indvielse med taler.
Vi har foreløbig fået tilsagn fra Rådmand Mads Duedahl og evt. medlem af Zincksfamilen.
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Derudover vil der blive budt velkommen af Poul og Peter Jørgensen vil fortælle om
udstillingen, der er lavet i tilslutning til Mølledagen.
Endelig program vil blive annonceret i ugeavisen v. Samrådet.

5. Strøm til festpladsen.
Det er nu faldet på plads med strøm til festpladsen. Jesper Kristiansen vil sponsere
gravearbejdet, hvorefter AK belysning laver el arbejdet. Vi skal derefter sørge for
vedligeholdelse, men vil få gratis strøm fra kommunen.
Samrådet vil få en udgift på ca. kr. 5000,- hvilket beløb tages fra puljen fra
Ridemandsmølle.

6. Julebelysning i Godthåb.
Der er indhentet tilbud på julebelysning i gader i Godthåb. Det vil koste ca. kr. 2000,- pr.
lygtemaste.
Debat om emnet.
Konklusion: Vi arbejder videre med at få lavet udsmykningen og vil fremadrettet søge
fonde om tilskud.
Borgerforeningen oplyste, at de vil forestå juletræ og belysning på festpladsen.

7. Sankt Hans fest 2018.
Arbejdsfordelingsskema gennemgået.
Ændring i forhold til sidste år:





Ingen tryllekunster eller anden underholdning.
Der bliver lavet anderæs v. Borgerforeningen kl. 1900 og 1930.
Båltale og tænding bliver kl. 2030, idet det er en lørdag.
Revideret skema vedlægges.
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8. Byfesten 25. august 2018.
Tina oplyste, at de var godt i gang med planlægning af byfesten og tilhørende Hammerløb.
Der var en arbejdsfordeling mellem Samrådet (Poul) og TRIM således, at Poul søgte
tilladelser og materiel til afspærring og TRIM stod for det øvrige.
Tine efterlyste foreninger der kunne deltage med ”tivoliboder” og gav eksempler på dette.
Borgerforeningen ville stille med anderæs og lykkehjul. Øvrige foreningen går i
tænkeboksen.
Eva oplyste, at der ville komme en maleriudstilling i salen + kaffe og kage,
Hun ville gerne have hjælp til opstilling fredag eftermiddag, samt nedtagning lørdag
eftermiddag. - Begge gange ca. 1 time. Poul søger at fremskaffe arbejdskraft.

9. Eventuelt.
Poul orienterede om følgende:





Seminar for persondataforordningen – opfordre til at være orienteret om de nye
regler.
Dagsorden for mødet mellem Samråd og politiker og forvaltningen. Mødet er senere
blevet udsat til august måned.
Kulturkaravanen. Kommer til Ridemandsmølle den 09. juni 2018. Følg dem på FB.
Erhvervsfremstød i de 11 udviklingsbyer. Vi får besøg af en udstillingstrailer den 23.
maj. Den holder ved autolakereren.

Søren: Der var sommerferie nu, men de starter op igen til efteråret.
TRIM (Tina og Poul Erik) Mange til deltagelse i Royal Run. Husk deltagelse i
Sønderholmløbet.
Borgmesterløbet var forløbet godt, der havde vært ca. 75 deltager. Desværre havde der
været en kommunikationsfejl mellem TRIMN og Borgerforeningen, hvorfor afslutning blev
”lidt flad”. Tina kommenterede den udveksling der havde været og konkludere, at man
fremadrettet skulle være mere skarp på aftalerne. ”Grøfterne fyldt op igen”.
Lone oplyste, at hun i dag repræsenterede skolen. Hun vidste ikke hvem der skulle
overtage. Skolen stod nu over for eksamen.
Eva havde haft problemer med bookning af lokaler, men det var på plads nu.
Kim oplyste, at det havde været en god dilettant i år, og man regnede med at fortsætte.
Der var lidt tvivl om det skulle være som støtteforening, eller det igen skulle ind under
borgerforeningen.
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Jørgen opfordrede igen til at foreninger afleverede årsrapport og regnskaber til historisk
samling, så man kunne holde styr på det hele. Gerne på USB.
Jørgen orienterede ligeledes om arbejdet med overtagelse af Østre Smedje og renovering
af denne.
Peter orienterede om at der havde været generalforsamling, og der var valgt ny formand.
Trine. Han ville fortsætte som borgerforeningens repræsentant i Samrådet.
Ellers forløb det planmæssig i Borgerforeningen / Forsamlingshuset.
Martin oplyste, at det gik godt i både ungdomsskolen og juniorklubben.

Næste møde: Aftalt til onsdag den 12. september 2018 kl. 1630 på
Lyngbjerggårdskolen.
Poul Tradsborg

