Godthåb Samråd
Referat fra :
Emne:

Årsmøde / Arbejdsgruppemøde

Dato:

Onsdag den 26. februar 2019 kl. 1700 til 1900.

Sted:

Ridemandsmølle, Mødelokalet.

Deltagere:

Medlemmer af Godthåb Samråd, Brugergruppen
Ridemandsmølle, samt øvrige interesserede.

Tilstede:

Caroline, Jørgen, Kim, Knud, Peter, Susanne R., Søren,
Charlotte, Mick og Poul.

Mick kom lidt senere til mødet. Han oplyste, at han fremadrettet ville være
repræsentant for Lyngbjerggårdskolen. Velkommen.
Poul bød velkommen til det kombineret Årsmøde og Arbejdsgruppemøde. Det var
første møde i det renoveret mødelokale i Ridemandsmølle. Poul benytte lejligheden
til at takke TRIM for initiativet og arbejdet med at få det lavet.
Dagsorden:
1. Årsmøde 2020 med følgende dagsorden.
a. Samrådets beretning.
Der var før mødet udsendt skriftlig beretning. Udover denne skriftlig beretning takkede
Poul for godt og konstruktiv samarbejde mellem alle foreninger i byen. Det var en
fornøjelse at samarbejde med dem alle.
Det blev påpeget, at der manglede enkelte foreninger i oversigten. Poul revidere inden den
sendes til kommunen.
Samrådets beretning godkendt.
b. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Idet Lone ikke havde mulighed for at møde, fremlagde Poul det revideret regnskab.
Der var ikke bemærkninger til regnskabet, der blev godkendt.
c. Fremlæggelse og godkendelse af kommende års budget.
Poul fremlagde budget for 2020. Budgettet godkendt.
d. Gennemgang af aktiviteter for det kommende år.
Alle større aktiviteter vil blive gennemgået på arbejdsgruppemødet, hvorfor det ikke
fremgår af dette referat.
e. Valg til poster i Samrådet
 Formand, Poul Tradsborg – Modtager genvalg
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Næstformand. Peter Urban – Modtager genvalg
Kasserer, Lone Daasbjerg – Modtager genvalg

Der blev ikke opstille yderligere kandidater, hvorfor alle blev genvalgt.
f. Valg til revisor.
Revisor Finn Grøn Nielsen genvalgt.
g. Evt.
Der var intet under dette punkt.

Derefter fortsættes med arbejdsgruppemøde med følgende dagsorden:
2. Godkendelse af dagsordenen
Poul ønskede et ekstra punkt på dagsordenen vedrørende modtagelse af nye beboere i Godthåb.
Punktet tages med som nr. 13.
Dagsordenen derefter godkendt.

3. Kommentar til referat fra 22 10 2019 (herunder bemærkninger til opfølgning)
Der var ikke opfølgende bemærkninger til referatet.

4. Budget for 2020.
Udover Samrådet budget som vedtaget under Årsmøde, råder Samrådet over penge, der
stammer fra arbejdet med Brugergruppen Ridemandsmølle og desuden kr. 10.000,- som
er skænket af Købmand Mette til bruge for byens børn / unge.
Peter foreslog, at indkøbe ekstra moduler til den mobile scene. Vedtaget at Susanne K
indkøber. Modulerne anbringes i Møller og er til brug for alle foreninger.
Debat om den nye legeplads bag Møllen. Utilfredshed med placeringen (for tæt ved åen).
Det besluttet at Poul tager kontakt til kommunen om brug af pladsen ved Snebærvej til evt.
legeplads.
Bruge af midler sættes i bero indtil næse møde.

5. Julebelysning i Godthåb.

Julebelysninger var i år blevet udvidet med juletræ ved indkørslerne til Godthåb. Lone
havde sørget for lys.
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Der var stor ros til dette og vedtaget at det fortsætter.
Ligeledes var arrangementet omkring tænding af juletræ blev godt besøgt og
Borgerforeninger fortsætter med dette. Peter oplyste, at der muligvis kom et børnekor i
forbindelse med tændingen.

6. Fastelavn 2020

Fastelavnsfesten blev afholdt med ca. 80 deltagere. Forinden havde der været
gudstjeneste, der også havde været godt besøgt.
Man ville til næste år forsøge at få bedre højtaler og desuden 2 tønder. Evt. en tønde til de
voksne.

7. Ren by 26. april 2020.
Det blev aftalt, at vi igen i år afvikler arrangementet fragårdspladsen i Møllen.
Tidspunktet for start ændres til kl. 1000.
Poul bestiller lokaler og kommer med trailer + kort.
Borgerforeningen står for suppe.
Susanne R indrykker i kirkebladet.
Poul sætter opslag i udhængsskabet og får det sat op i FB.

8. Sankt Hans fest 2020 – taler og højtaleranlæg

Følgende aftalt omkring Sankt Hans:









Borgerforeningen sørger for bål.
Borgerforeningen opsætter bod som sædvanlig. (Husk lejlighedstilladelse til øl)
Lyngbjerggårdsskolens 5 kl. opsætter bod og kommer med heks til bålet.
Poul skaffer højtaler fra TRIM (Henrik)
Hammerværket (Knud) kommer med taler.
Poul bestiller hoppeborg
FDF laver snobrød
Alle sørger for godt vejr
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9. Byfesten 29. august 2020.
I forbindelse med planlægning af byfesten gjorde Poul opmærksom på, at Poul Erik havde
oplyste, at han ville stoppe som TRIM tovholder om 2 år.
Vi skal i Samrådet være klar til at tage over. Det kan væres om en enkelt forening eller
som samlet flok.
Poul har lovet at lave en drejebog for forløbet og sammenholdt med Hanne Kræftings plan,
skal det prøves at strikke kommende byfester sammen. Tages op løbende.
Vedrørende byfesten 2020 fortsætter planlægningen med TRIM som tovholder. Poul
sørger for tilladelser.
Caroline foreslog at der kunne afholdes loppemarked for børn i Ungdomsskolens lokaler.
God ide, som Caroline arbejder videre med.

10. Byplanlægning
Poul orienterede om det fortsatte forløb med etablering af sti omkring Møllesøen og
madpakkehytte. Arbejdet vil blive sat i gang så snart vejret tillader det.
Debat om Billeskoven / Ny legeplads ved / Legeplads ved Snebærvej.
Man vil gerne ”ofre” det i Billeskoven, hvis vi kan få en bedre legeplads ved Snebærvej.
Poul tager kontakt til Lise v. Kommunen
Jørgen orienterede om, at han netop havde været til et møde i Aalborg kommune. Her var
det blevet oplyste, at man i forbindelse med byplanlægningen af Svenstrup, havde
inddraget området omkring Runesvinget i lokalplanen. Ingen havde hørt om det før.
Mick orienterede om Lyngbjerggårdskolens byggeplaner om multihuset. Der var fremgang
i planerne.
Knud spurgte til om der var planer for den gamle skole. Mick oplyste, at man muligvis ville
bruge skolen til udvidelse af de eksisterende skoler i Svenstrup, idet de var ved at være
fyldt op.

11. Grøn Gruppe i Godthåb
Poul havde haft kontakt med Lars, der forvente at man i løbet af foråret kunne begynde
arbejdet med ”Det gule hus”
a. Pedelordning
Aalborg kommune havde etableret en pedelordning, som alle Samråd kunne trække på.
Arbejdet med dette var overdraget til Benny og Erik, der senere vil orientere om dette.
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12. Brugergruppen Ridemandsmølle
Charlotte anmode om, at der blev indkøbt en stor fejekost og en ny saksekost. Poul tager
kontakt til Lisbet.
a. Holde møder sammen
Poul foreslog at man fremadrettet holdt Samrådsmøder og Brugergruppemøder sammen,
idet der var stor personsammenfald. Enighed om dette.
Brugergruppen bliver så en del af Samrådet.

13. Forslag fra Susanne K om modtagelse af nye beboere.
Susanne havde fremsendt en mail til Samrådet, hvori hun foreslog følgende:
1. Vi identificerer via Aalborg Kommune eller vandværket navn og adresse på tilflyttere inden for det
seneste hele eller halve år, afhængig af om vi skal lave et eller to arrangementer årligt.

2. Vi afleverer et brev med indbydelse til gratis fællesspisning i Forsamlingshuset for alle i husstanden.
Samrådets medlemmer står for i fællesskab at lave et almindeligt måltid, og vi kan forsøge at få
råvarer og drikkevarer sponsoreret af Mette Købmand og/eller SuperBrugsen i Svenstrup.

3. Alle interesserede aktører under Samrådet stiller op til aftenen og uddeler/fortæller ganske kort om
foreningen/netværk/aktiviteten f.eks. 5 minutter pr. medvirken.

Debat om emnet. Enighed om, at det var en god ide. Borgerforeningen vil stille lokale til
rådighed. Midlerne vil vi forsøge at skaffe via sponsor og evt. Samrådets midler.
Poul undersøger muligheder for at skaffe oplysninger om nye tilflyttere.
Første møde forsøges afholdt efterår 2020.
Emnet tages op på næste møde.

14. Eventuelt.
Knud: Spurgte til den væltede byport. Det blev oplyste, at kommunen havde været og
fjernet den. Vi afventer og ser, hvad der sker. Poul undersøger ved teknisk forvaltning, om
vi må lave byporte ved alle indkørsler.
Peter: Forsamlingshuset får ny gulv i juni måned. Havde fået tilskud fra kommunen.
Undersøger om de kan gøre varmen med effektiv.
Caroline: Det går godt i juniorklubben. De har fået ryddet op i depotrummet. De har nogle
fiskestænger i overskud, hvis andre foreninger (FDF) kan bruge dem.
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Knud: Hammerværket går ind i året med 25 års jubilæum. Der er lavet en del
arrangementer og også udgivet en folder. Der henvises til hjemmesiden.
Charlotte: God kontakt fra dagplejerne til Brugergruppen.
De ønskede, at de plader kunstgruppen havde stående blev flyttet. Videregivet til
malergruppen.
Mick: Lyngbjerggårdskolen kørte godt. De kunne nu ikke tage flere ind, idet de havde 22 i
hver klasse.
Kim: Dilletanten forløber som planlagt. De forventer også udsolgt i år. Også i år bliver der
lavet generalprøve.
Søren: Folkedanserne har nu 22 medlemmer og træner hver torsdag. Den 04. april vil de
igen holde ”Bal i Møllen” Se opslag senere.
De skal have fælles stævne den 12. juni og vil låne telt. OK
Jørgen: Lokalhistorisk arkiv havde nu fået opdateret 59 film fra området. De var på DVD
og kunne lånes ved henvendelse til arkivet.
Gjorde igen opmærksom på, at arkivet gerne vil have alle generalforsamlingsreferater og
regnskaber fra foreninger. Gerne på USB.
Susanne R: sidste indlevering til kirkebladet er den 01 03 2020.
Der skal være menighedsrådsvalg i år. Orienteringsmøde i maj og valg i september. Løs
mere i kirkebladet.
Den 03. maj vil der være gudstjeneste i forbindelse med 75 års dagen for befrielsen.
Poul: Vandværket vil lave en ringforbindelse med en ledning under åen langs
Ridemandsmølle.
Ledninger i Ranunkelvej vil blive udskiftet i år.

Næste møde:
Onsdag den 27. maj 2020 kl. 17 til 19. Foreningsstuen, Ridemandsmøllen.
(Jeg ved godt, at ikke alle kan komme, men mødedatoer er svære at fastsætte,
håber det går)
referent
Poul Tradsborg

