
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra: 

Emne: Bestyrelses- og planlægningsmøde 

Dato: onsdag den 08. april 2015 kl. 1630 - 1830.  

Sted: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. 

Deltagere: Medlemmer af Godthåb Samråd. 

Fravær med afbud: Knud, Henrik, Susanne A. 

Fravær uden afbud: Susanne R. K, Charlotte 

 

Poul bød velkommen til mødet og speciel velkommen til Jørgen Olesen, der var ny 

repræsentant fra Borgerforeningen.  

Der blev foretaget en præsentationsrunde. 

Poul startede med at orientere om to gode tiltag i Godthåb: 

 Ansøg til Aalborg kommune om tilskud til en skaterbane ved  under Runesvinget v. 

Lyngbjerggårdskolen. Her havde Lyngbjerggårdskolen været drivkraft i projektet. 

 

Opstart af en gruppe til bevarelse af "Tørrehallen" Gruppen består af Ole Rødtnes, 

Susanne Kabel og Henrik Nielsen. 

Gode eksempler på hvordan projekter kan startes og efterfølgende indgives ønsker 

til kommunen. 

 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsorden godkendt 

 

2) Godkendelse af referat fra 04. februar 2015 (Årsmødet) 

Referat godkendt med bemærkning fra Lena om budgettet, der skal revideres. Poul 

forklarede, at det var meningen, at budgettet blev taget op til hvert arrangement. OK 
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3) Sankt Hans Fest 2015 

Arbejdsfordelingsskemaet blev gennemgået. Se bemærkninger på dette. 

4) Hjemmeside for Godthåb Samråd. 

Hjemmesiden blev præsenteret. Der var stor tilfredshed med resultatet. De enkelte 

foreninger skal nu selv påfører aktiviteter i kalenderen. Vi vil så se om det blvier for 

meget. Så taget det op til revision. 

Hvis der skal ændres på mailadr. og lign kan det ske ved henvendelse til Emil 

Andersen eller Poul Tradsborg, der begge har administrationsrettigheder. 

5) Byfesten 2015 

a) Arbejdsfordelingsskema. 

Arbejdsfordelingsskemaet blev gennemgået. Se bemærkninger på dette. 

6) Gennemgang af aktivitetsoversigt. 

Jørgen oplyste, at der var planlagt en vinaften og en Irsk folkemusik. 

Borgerforeningen påfører selv på kalendere. 

Derudover havde Lokalhistoriks forening lånt Ridemandsmølle i forbindelse med 50 

års jubilæum den 19 september 2015. 

7) Debat om Samrådets opgaver og samspil med alle foreninger i byen.(Hvis vi får 

tid.) 

Udgik 
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8) Eventuelt.  

Poul Orienterede om skrivelse til Aalborg kommune og tilstanden i Godthåb. 

Kort orientering om "Mit kvarter" 

Jørgen orienterede om ansøgning til Aalborg kommune om ny plads til flagstænger, 

idet det nuværende sted skal rives ned. 

Næste møde:  

Første møde afholdes mandag den 18. maj 2015 kl. 1630 til 1830. 

Hvis alt falder på plads omkring Sankt Hans udgår dette møde og næste møde 

bliver: 

onsdag den 17. juni 2015 kl. 1630 til 1830 

 

Poul Tradsborg 

Bilag:  

Arbejdsfordelingsskema Sankt Hans 2015 

Arbejdsfordelingsskema byfest 2015. 

  


