
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra  : 

Emne: Arbejdsgruppemøde / Brugergruppemøde (10) 

Dato: Onsdag den 10. august 2022 kl. 1900-2100.  

Sted: Mødelokalet, Ridemandsmølle. 

Deltagere:  Medlemmer af Godthåb Samråd, og medlemmer af 

Brugergruppen Ridemandsmølle:  

Fravær med afbud: Mick, Susanne R, Susanne A, Poul Erik, Lone, Peter  

Fravær uden afbud:  

Dagsorden til ordinært møde: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Godkendt. Ikke yderligere bemærkninger 

 

2. Opsamling fra sidste møde 

En god Sankt Hans aften.  

Spørgsmål til debat til næst møde: Skal vi have taler eller anden underholdning?? 

 

3. Byfesten 2022 

Program gennemgået og rettet til. Vedhæftes. Offentliggøres på FB 

Arbejdskatalog gennemgået. Rettet udgave vedhæftes. 

 

4. Bordet rundt. 

Benny: Der skal gøres opmærksom på, at man skal huske at lukke leddene ind til 
bålhytten. Poul skriver på FB. 

Undersøg v. Lone om der er skilte på Lyngbjerggårdskolen (Børn på vejen)? 

Susanne K: Fortalte om arbejde med vedligeholdelse af FB gruppen. Der kunne være 
problem med at komme ud til alle med informationer om arrangementer. 

Hun foreslog at vi lave en fælles platform, hvor alle aktiviteter kunne meldes ind i.  



 

Godthåb Samråd 
 

Der var god stemning til dette forslag. Tages op på næste møde. 

Poul orienterede om et møde med AK bygning som Benny og han havde deltaget i. 

Jakob fra AK bygning havde været positiv over for Det gule hus, og ville gerne i gang med 
projekt omkring Ridemandsmølle. 

Efterfølgende har han oplyst, at Det Gule Hus hører ind under By og land. Lene Orienteret 
og vil vende tilbage. 

Jakob havde en ide om at lave et offentligt toilet i Det Gule hus i forbindelse med 
Hærvejsruten. Poul tager kontakt til Lene og evt. andre med den ide. 

Jakobs ide med projekt Ridemandsmølle, skal vi følge op på?? 

Knud havde rosende ord til den nye lokalplan for Runesvinget. 

Henrik vil gerne at formanden for Menighedsrådet Lise Mejlholm kom med på maillisten. 
OK 

5. Eventuelt  

- 

6. Næste møde:  

Torsdag den 15. september 2022 kl. 19-21, Ridemandsmølle , Mødelokalet. 

 

referent 

Poul Tradsborg  

 

Bilag: Arbejdes katalog til byfesten 

          Program for byfesten 


