Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Bestyrelsesmøde

Dato:

Tirsdag den 08. maj 2012 kl. 1600

Sted:

Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset.

Deltagere:

Poul Tradsborg (formand og Borgerforeningen)
Dorthe Svenstrup (Lyngbjerggårdsskole)
Jesper Grønbæk (mail ansvarlig)
Torben Zigler (FDF)
Poul Erik Daasbjerg (Godthåb Trim)
Inge Frandsen (Præst i Godthåb)
Henrik Lundgaard Nielsen (Godthåb Menighedsråd)
Knud Bech (Støtteforeningen, Godthåb Hammerværk)

Fravær med afbud:

Bjarne Jensen (Kasserer, samråd)

Fravær uden afbud:

Tove Rødtnes, (Kvindenetværket i Godthåb)

Dagsorden: (Referat skrives med kursiv)
1. Godkendelse af dagsordenen.
Poul foreslog nyt pkt. 3 a: Retningslinjer for anvendelse af tilskud. OK
2. Godkendelse af sidste referat.
Ingen bemærkning
3. Orientering af kommende projekter i Godthåb.
Poul orienterede om møde med konsulenter fra Aalborg kommune om
fremtidsplaner for området syd for Runesvinget. Udover de ideer, der allerede var
fremlagt, ønskede Henrik at de undergange under runesvinget, der allerede var
etableret, blev forbundet med stisystem op til skoven. Poul fremsender til
konsulenterne. Aalborg kommune vil fremlægge lokalplan for området ultimo 2012.
3 a. Retningslinjer for anvendelse af tilskud fra kommunen.
Poul orienterede om det af kommunen udsendt notat vedrørende anvendelse af
tilskud. Tilskuddet måtte kun bruges til samrådets drift og de aktiviteter, som
Samrådet stod for.
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4. Planlægning af kommende arrangementer. Herunder fordeling af penge.
Sankt Hans:












Taler. Ikke fastlagt endnu. Følgende taler er i forslag: Dorthe, Inger og Poul. Poul
samarbejder med Borgerforeningen og melder ud med, hvem der taler.
Snobrød mv. - spejderne ok
Hoppeborg – Borgerforeningen OK
Underholdning – Elo fra Borgerforeningen vil fremskaffe.
Øl - pølser – Borgerforeningen OK
Boder + borde bænke – Lyngbjerggårdskolen. I år kan skolen fremskaffe borde
bænke, men det kan ikke loves hvert år, idet det falder sammen med afslutning.
Samrådet skal arbejde på fremskaffelse af permanente borde og bænke.
Annonce i bladet - Elo indrykker i lokalavisen.
Højtaleranlæg – Ole Rødtnes stiller op og betjener.
Andet: Jesper vil undersøge muligheder for at lave et bål for ”voksne” på søen, det
skulle så først tændes sent, og ikke erstatte det på festpladsen, men et supplement.
Samrådet giver kr. 1500,- til hver forening: FDF, Borgerforeningen og
Lyngbjerggårdsskolen støtteforeningen, samt betaler hoppeborgen. Foreningerne
står selv for indkøb og eventuelt fortjeneste på salg.

Øvrige arrangementer som Samrådet skal stå for (sponsorerer)
Julen 2012:
Fredag den 30. november 2012: Juletræet i forsamlingshuset pyntes af
børnehaverne i Godthåb v. Borgerforeningen.
Lørdag den 01. december 2012: (Julegudstjeneste og tænding af juletræ).







Julegudstjeneste kl. 1530. ca. 40 minutter.
Dorthe arrangerer en klasse, der deltager samt bærer fakler.
Torben fremskaffer fakler. Kirken betaler.
Fakkeltog fra kirken til forsamlingshuset. I forbindelse med tænding af jueltræet
synges: Nu tændes tusinde julelys. Henrik undersøger om Svenstrup kor vil
medvirke (gratis), evt. kvindenetværk i Godthåb.
Der laves æbleskiver til alle. Ved dårligt vejr bruges forsamlingshuset og
Samrådet betaler for rengøring (hvis vi ikke får Borgerforeneingen til at gøre
det!)
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Søndag den 02. december 2012: Juletræsfest i forsamlingshuset.
Borgerforeningen arrangerer juletræsfesten for Samrådet. Michael Back kommer og
underholder m.v.
Samrådet støtter arrangementer med kr. 1500,Fastelavn 2013. 10. februar 2013: Der afsætter kr. 1500,Dilettant 2013: 02. marts 2013: Der afsættes kr. 1500,Øvrige arrangementer i Godthåb:
19. august 2012: Godthåb Kirke 100 års jubilæum.
01. september 2012: Lyngbjergsskolen 20 års jubilæum.
20. september 2012: Menighedsrådet arrangerer i samarbejde med Svenstrup og
Ellidshøj en revy i Forsamlingshuset. Nærmer kommer.
Både kirken og skolen ønsker om muligt opstilling af flag i forbindelse med jubilæerne.
De kan stille med arbejdskraft. Poul undersøger og vender tilbage.
5. Regnskabet. Fremlæggelse af januar kvartals regnskab.
Kasseren ikke tilstede.
6. Busdriften i Godthåb.
Poul orienterede om bestræbelser på ændring af busruten så alle slutter ved
vendepladsen i Godthåb. Enighed om, at Borgerforeningen arbejder videre med
sagen.
7. Eventuelt. Herunder næste møde.
Opslagstavlen ved købmanden. Man kunne ønske en ny og bedre udgave, samt lidt
orden på opslagene. Ingen afklaring
Næste møde:
Onsdag den 19. september 2012 kl. 1700 – 1900 Lyngbjerggårdsskole.

Poul Tradsborg

