Brugergruppen Ridemandsmølle
Referat fra:
Emne:

1. Styregruppemøde

Dato:

Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 1700 - 1800.

Sted:

Hellevej, Godthåb.

Deltagere:

Medlemmer af Styregruppen Ridemandsmølle:
Charlotte (kommunale Dagplejere), Nille (Private
dagplejere), Lars (Møllekvadrillen) Carsten (Trim) samt
Poul (samrådet)

Fravær med afbud:

-

Fravær uden afbud:

-

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen godkendt.
2. Orientering om møde med Aalborg kommune.
Poul orienterede om mødet med Lisbeth Stokholm og Eva Brøndum.
Følgende blev drøftet /gennemgået:
1. Generelt omkring rengøring:
a. Rengøringsrekvisitter flyttes fra handicaptoilettet til depotrummet.
b. Depotrummet holde ikke længere aflåset. (Forsøg)
c. Der udarbejdes opslag til bruger omkring rengøring.
d. Der laves tilbagemeldingsbøger.
e. Lisbeth sender en ”rengøringsoversigt”. (Er sket)
2. Mellemgang med skabe:
a. Kommunen afmærker, hvad der skal beholdes, derefter må brugergruppe
kørers til affald.
b. Alle skabe afmærkes med brugernavn. Iværksættes ved Styregruppen.
Tomme skabe kan så lånes ud. Kommunen kommer og låser op, når
navneskilte er på plads.
3. Oprydning uden om møllen. Vedligeholdelse af Møllen:
a. Fjernelse af træer m.v. hører under Park og Natur. Vi har fået en
kontaktperson (Lars Delf Mortensen) og starter op med møder med denne.
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b. Når frostperioden er overstået bliver der iværksat reparation af tagrender og
murværk.
4. Nyt låsesystem:
a. Lisbeth oplyste, at der skal laves et nyt system med brikker. De forskellig
faste bruger får x antal brikker til fordeling til egne medlemmer. Det bliver
iværksat fra uge 8. Der kommer besked fra Lisbeth om afhentning m.v.
b. Der skal fremover også bookes når man vil bruge ”foreningsstuen”. Eva vil
have et antal brikker til ”lånebrug”
c. Lisbeth oplyste at priserne for udlån til foreninger var: 17 kr. pr time. For
private var det 50 kr. i timen.
5. Pedelordning: Der var pt ingen penge til en pedelordning.

3. Fremlæggelse af udkast til opslag rundt i Møllen.
Poul fremlagde udkast til opslag om rengøring, opvask, varmeregulering, håndværkerliste
og oprydning. Forslagene godkendt, blot skulle de være større.
Poul laver dem større og laminere, hvorefter de bliver sat op i samarbejde med Charlotte.

4. Ny hjemmeside for Brugergruppen Ridemandsmølle.
Poul oplyste, at han havde lavet en hjemmeside, der var knyttet op på Samrådet
hjemmeside. http://godthaabsamraad.dk/ på forsiden findes ”Ridemandsmølle”. Klik på
linket og kom direkte til hjemmesiden. Her vil der fremadrettet være referater m.v.

5. Fremtidige arbejdsopgaver for styregruppen.
Efter en debat om emnet, blev der enighed om, at gruppen i første omgang skal
koncentrer sig om oprydning / rengøring, samt hjælp med indførelse af det nye
låsesystem.
Øvrige emner tages op efterhånden.

Brugergruppen Ridemandsmølle

6. Eventuelt herunder næste møde.
Næste møde for styregruppen fastsat til:
Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 17 til 1800.
Poul bestiller lokale.

Poul Tradsborg

