Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Årsmøde / Arbejdsgruppemøde

Dato:

onsdag den 14. marts 2018 kl. 1900 - 2100.

Sted:

Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset.

Deltagere:

Knud, Lone, Søren, Tina, Eva og Poul.

Fravær med afbud:

Peter, Henrik, Susanne A, Susanne K, Jørgen, Dorthe, Kim og
Bjarne

Fravær uden afbud:

-

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen godkendt
2. Kommentar til referat fra 25. januar 2018.
Ingen
3. Årsmøde 2018 med følgende dagsorden.
a. Samrådets beretning.
Samrådet beretning, der var udsendt i forvejen, godkendt.
b. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Regnskabet godkendt med den bemærkning, at det ikke var tilskud til foreninger, men
tilkøb af ydelser i forbindelse med afholdelse af fester.
c. Fremlæggelse og godkendelse af kommende års budget.
Budget for 2018 godkendt.
d. Gennemgang af aktiviteter for det kommende år.
Samrådet vil i 2018 koordinere / arrangere følgende aktiviteter:






Fastelavnsfest (er afholdt)
Sankt Hans Fest
Byfest
Adventsarrangement
Juletræsfest
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e. Valg til poster i Samrådet
Formand: Poul Tradsborg genvalgt (varetager også sekretærposten)
Næstformand: Knud Bech genvalgt.
Kasserer: Bjarne Jensen genvalgt
f. Valg til revisor.
Finn Grøn Nielsen genvalgt.
g. Evt.
Der blev spurgt til omkostningerne ved hjertestarteren.
Poul orienterede om, at Samrådet havde en 10 årige kontrakt, der dække forsikring i alle
forhold, samt dækkede reparation i forbindelse med brug. Den havde ikke været i brug
endnu.
Poul orienterede samtidig om den etablerede ”Hjerterløbegruppe” der fandtes i tilknytning
til hjertestarteren. Der var pt tilknyttet 22 personer, der tilkaldes via sms fra vagtcentralen,
hvor man så kunne starte førstehjælp og samtidig hente hjertestarteren. Alle havde fået
uddannelse, og alle fik en sms en gang om ugen, for at sikre at forbindelse var i orden.
4. Ren by 22. april 2018 / navngivning af parken.
Det blev besluttet at adskille ren by og navngivning af parken/bænkene.
Ren by afholdes den 22. april 2018 med forsamlingshuset som omdrejningspunkt. Der vil
komme opslag om indsamlingen, ligesom der vil komme noget på FB.
Vi har nu fået tilkendegivelse på at vi kan købe 3 stk. bænke for det beløb der er skænket
af Chr. Zinck. Poul sender forslag ind til kommunen om placering.
I forbindelse med afholdelse af Mølledag den 17. juni 2018 vil vi så sammen med
Hammerværket få foretaget navngivning m.v.
Endelig program på næste møde.
5. Strøm til festpladsen.
Poul havde fra kommunen (Lars) fået at vide, at vi gerne måtte lave strøm til festpladsen,
hvis vi selv betalte det.
Poul undersøger videre, idet Knud forespurgte til forholdet omkring vedligeholdelse og
betaling af strøm.
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6. Julebelysning i Godthåb.
Der er fra kommunens side ikke noget til hinder for etablering af julebelysning i Godthåb.
Vi skal selv gå til en elinstallatør og betale ham. Han vil så sørger for ansøgning og
kommunen betaler strøm.
Knud meddeler, at smedene godt vil være med til at lave udsmykning mod betaling af jern.
Poul undersøger priser ved elinstallatør og vi tager det op på næste møde.
7. Sankt Hans fest 2018.
Ikke yderligere bemærkninger end anført i referat fra den 25. januar 2018.
8. Byfesten 25. august 2018.
Eva oplyste, at de kunne rydde salen hurtig og det blev derfor besluttet at de havde salen
til kl. 1600. Eva vil vende det hele med kvindenetværket, idet der skal være nogle til at
hjælpe med at organisere en udstilling. Der gives tilbagesvar efter kvindenetværkets
stormøde den 09. april 2018.
Poul oplyste, at Henrik Nielsen havde skaffet nogle boder med frugt m.v.
Tina orienterede om de foreløbige planer med byfesten:
Der bruges den samme grundmodel, men løbet laves lidt anderledes. Der vil som tidligere
blive både frokost om aftensforplejning.
Der kommer indkaldelse til planlægningsmøde i løbet af april 2018.
I forbindelse med løb den 01. Maj vil der blive udbudt byfestopgaver. Nærmer ved TRIM.
Knud forespurgte til ”anderæs”: Opgaven ligger ved Borgerforeningen / Jørgen og tages
op på næste møde.
Poul vil sørge for tilladelse til afspærring og materiel til afspærring.
Poul bestiller hoppepude.
9. Eventuelt.
Tina orienterede om arrangementet den 23. marts 2018 i Ridemandsmølle med
fællesspisning og efterfølgende detektivarbejde. Stor interesse på FB.
Poul orienterede om ideer i forbindelse med ”arvefølgen” i Samrådet. Vi skal i god tid finde
en måde at få nye folk til de forskellige poster. Taget til efterretning.
Næste møde: Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 1630 til 1830 på Lyngbjerggårdskolen,
Lærerværelset.
Poul Tradsborg

