Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Arbejdsgruppemøde

Dato:

torsdag den 14. januar 2016 kl. 1630 - 1730.

Sted:

Lyngbjerggårdskolen.

Deltagere:
Medlemmer af Godthåb Samråd: Lena, Jørgen, Eva, Knud,
Bjarne, Susanne A., Lone, Brian, Susanne K., Henrik, Dorthe, Poul Erik og Poul t.
Fravær med afbud: Christian, Susanne K
Fravær uden afbud: -

Dagsorden:
1. Velkomst.
Poul bød velkommen til dette ekstra møde, der var kommet i stand som følge af de mails,
der kom i omløb i løbet af december måned.
Derefter velkomst til Eva Dalby-Jakobsen, der indtrådte som repræsentant for
Kvindenetværket.
Der indledtes med en kort præsentationsrunde. Herunder fortalte Lena, at hun ved den
kommende generalforsamling i TRIM holdt som formand, og derfor også sluttede som
medlem af Samrådet. Poul takkede Lena for hendes store indsats i Samrådsregi og for
godt samarbejde.
2. Gennemgang af Principper og retningslinjer for Samråd i Aalborg Kommune,
afsnit 1 og 3.
Poul gennemgik afsnit 1 og 3 med særlig vægt på Samrådets opgaver og brug af tildelte
midler.
Der var ingen kommentar til dette.
3. Gennemgang af Vedtægter for Godthåb Samråd, pkt. 1 og 2.
Poul gennemgik pkt. 1 og 2 med særlig vægt på Samrådets opgaver og sammensætning.
Ingen bemærkninger og ingen ønsker om ændringer.
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4. Principper for afholdelse af byfester og andre fester i Godthåb.
Poul gennemgik det historiske forløb af afholdelse af byfester i Godthåb.
Alle foreninger havde deltaget i forskelligt omfang, men særdeles TRIM havde brugt
mange kræfter på byfesterne, ligesom TRIM ved sidste byfest havde haft et ikke
uvæsentligt beløb sat af til afholdelse.
På mødet den 07. oktober 2015 oplyste TRIM, at de gerne ville flytte afholdelse af løbet til
sidste lørdag i august måned, ligesom de ønskede at have rådighed over salen, så den
kunne bruges i forbindelse med spisning i tilfælde af dårligt vejr.
Det blev debatteret på mødet og alle blev enige om at flytte byfesten til denne dag.
Ligeledes enighed om, at TRIM fik rådighed over salen. Der skulle så forsøges at finde en
anden løsning på kunstudstillingen.
Borgerforeningen meddelte, at de ville afholde jubilæumsfest i samme weekend.
På mødet den 11. november 2015 blev ovenævnte igen vedtaget. Dog med ærgrelse fra
Kvindenetværket, der ikke kunne finde andre steder til kunstudstillingen. (Se i øvrigt referat
fra dette møde)
I forbindelse med den mailkorrespondance, der havde fundet sted i løbet af november /
december måned var der fremkommet mange gode forslag til aktiviteter, der kunne indgå i
en byfest. Poul kommenterede det med, at man skulle huske at Samrådet som sådan
ingen ”hænder” har til at iværksætte disse tiltag. Det er den enkelte forslagsstiller /
forening, der skal skaffe arbejdskraften, hvorefter aktiviteten så kan indgå i programmet.

Efter Poul.s indlæg var der tilkendegivelser fra de enkelte foreninger, at de støttede
afholdelse af byfesten den 27. august 2016.

Jørgen oplyste, at Borgerforeningen havde besluttet at jubilæumsfesten skal afvikles i
dagene 17. til 19. juni 2016 med følgende foreløbigt program:
Fredag: Noget for de mindre børn om dagen og for de større om aftenen i
Forsamlingshuset.
Lørdag: Jubilæumsfest i Forsamlingshuset
Søndag: Var endnu ikke endelig planlagt, men man forventede forskellige aktiviteter sat i
gang, herunder evt. bagagerumssalg.
Der ville komme endelig program ud og Jørgen udtalte, at andre foreninger var velkomme
til at deltage.
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Dette jubilæumsprogram skal kun holdes dette år. Borgerforeningen kan derfor ikke
deltage i byfesten i år 2016, men regner med at ville være med igen næste år.

Knud oplyste at Jazz i Hammerværket bliver flyttet til den 14. august 2016, således at
aktiviteterne bliver jævnt fordelt.

I forbindelse med debatten kom der flere gode forslag på bordet og følgende skal
behandles på mødet den 09. marts 2016:




Der udpeges en egentlig projektledelse.
Kan det fysiske område udvides?
Annonceudgifter skal afholdes af Samrådet. Indgår i kommende budget.

Der var desuden enighed om, at byfesten skal omfatte de samme aktiviteter som den
plejer, herunder at FDF/ andre vil lave bagagerumssalg og så håbe på lidt bedre vejr.
Planlægningen af byfesten fortsætter som aftalt på mødet den 11. november 2015 og der
er fortsat mulighed for at byde ind med aktiviteter.
Den store mailkorrespondance blev debatteret. Der var enighed om, at vi skal forsøge at
minimere udsendelse af mail.
5. Eventuelt
Jørgen efterlyste indlæg fra de forskellige foreninger til jubilæumsskriftet.
Poul laver en ny aktivitetsoversigt.
De forskellige foreninger bedes a jour føre kalenderen på hjemmesiden.

Poul Tradsborg

