Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Arbejdsgruppemøde

Dato:

Onsdag den 12. september 2018 kl. – 1630 til 1800.

Sted:

Forsamlingshuset, Godthåb.

Deltagere:

Medlemmer af Godthåb Samråd.

Fravær med afbud:

Susanne A, Martin, Poul Erik, Jørgen

Fravær uden afbud:

Mikkel

Dagsorden:
Forinden mødet start blev der holdt 1 minuts stilhed til ære for afdøde Bjarne.
Derefter en velkomst til Lone Daasebjerg, der havde overtaget kasser jobbet.

1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsorden godkendt.

2. Kommentar til referat fra 17. maj 2018.
Rettet referat er udsendt og godkendt. Ingen yderligere kommentar.

3. Evaluering af byfesten.
Der var stor tilfredshed med afviklingen af byfesten.
Der var kommentar fra følgende:
Eva: Kunstudstillingen havde været en succes. Der havde været godt besøgt og af folk fra
andre steder end Godthåb. De havde dog manglet hænder til kaffe/ brød. Der manglede et
større skilt, der henvist til udstillingen. Vedrørende oprydning, skal der til næste år laves
lidt klarer aftaler.
Henrik: Kirkehjørnet havde været godt besøgt, der havde om morgenen været uddelt 90
rundstykker.
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Peter: Borgerforeningen havde været tilfreds med anderæs og lykkehjul. Vil til næste år
forsøge med en-til to stande mere. De er også i overvejelse om at lave noget for de unge
fredagen før festen.
Poul: Tilfreds med den hoppeborg, vi havde fået fra HopHans.
Lone/TRIM: Tilfredshed med arrangementet. Var allerede ved at undersøge om musik for
de unge til næste år. Der var ikke regnskab for festen endnu. Der havde været 246 til
løbet.
Generelt:
Der skal laves en plan for udstillere, så alle kan ses og ikke bliver gemt væk.
Rengøring af gårdspladsen skal laves 14 dage før. Tages op før sommeren 19.
TRIM havde indkøbt borde og stole til festen. De vil blive opbevaret i det rum Samrådet
har til rådighed. TRIM vil i første omgang kun låne borde/stole ud til andre foreninger.

4. Fremlæggelse af status for beløb for Samråd og Ridemandsmøllegruppen,
samt vedtagelse af nyt budget.
Lone fremlagde status for Samrådet midler og for Brugergruppen Ridemandsmølle.
Når regninger for byfesten og hjertestarter er betalt, har vi kun få midler tilbage i Samrådet.
Til gengæld har vi en del frie midler i brugergruppens regi.
Poul fremlagde forslag til nyt budget for resten af 2018.
Budgettet enstemmigt vedtaget. Budgettet var udsendt sammen med indkaldelsen.
Efterfølgende en debat om mulighederne for at få sponsorer til udgifter til hjertestarteren,
2500,- årligt. Samrådets medlemmer undersøger mulighederne.

5. Navngivning af Zincksparken. / Mølledag den 17. juni 2018
Generelt tilfredshed med dagen. Stort fremmøde og fint med Mads Duedahl. Knud oplyste,
at det var gået godt med Mølledagen og rundvisninger, der var faldet godt i tråd med
indvielsen.
Efterfølgende en debat om muligheder for etablering af ”grøn gruppe” i Godthåb. Peter
oplyste, at Borgerforeningen støtter ideen, men ikke vil stå som ansvarlig.
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Poul prøver at undersøge ved de forskellige forvaltninger om der er mulighed for støtte til
en grøn gruppe. (På det efterfølgende borgermøde blev der næste lovet støtte fra
Rådmanden, Poul følger op)

6. Strøm til festpladsen.
Poul oplyste, at der nu var etableret strøm på festpladsen. Der var ført kraft frem til stedet,
ligesom Samrådet havde indkøbt en ”byggestrøm”, så vi havde mulighed for forskellige
stik. Betalingen at etableringen var taget fra beholdning fra brugergruppens midler.

7. Julebelysning i Godthåb.
Peter oplyste at Borgerforeningen vil forestå juletræ og belysning på festpladsen.
Der blev en lille debat om hvornår træet skulle tændes, så det kunne falde samme med de
øvrige aktiviteter omkring advent.
Aftalt at Peter og Susanne A undersøger mulighederne.

8. Eventuelt.
Poul omtalte mødet mellem Aalborg kommune og Samrådene. Der havde ikke været de
store problemer.
Aalborg kommune havde indbudt til seminar omkring visioner for fremtidens Aalborg.
Aftalt at Susanne A og Poul tager med.
Knud opfordrede til at gøre brug af vores fælles opslagstavle og undlade ophængning af
diverse plakater i lygtepælene.
Henrik oplyste, at der var fællesarrangement for de tre sogne, det skal afholdes i
Svenstrup, men alle er velkommen.
Det gik over forventning med tirsdagscafeen.
Søren oplyste, at man var startet op på folkedans. Der var 16-18 medlemmer og der skule
helst være 16 for at dansen kunne ”gå op”. Men nu tager de et år mere.
Dorthe: Skolen var startet godt op med 205 elever. Man havde være på forskellige
udflugter, der havde været aldersbestemt. De ældste havde været i felten.
Man arbejde stadigvæk med multihallen.
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Knud opfordrede til at man tænke over, hvad man kunne bruge den gamle skole til. Vi
skulle jo nødig stå i den situation, at kommune kom og rev den ned. Alle opfordres til at
gennemtænke situationen.
Peter oplyste, at bestyrelsen havde været lidt tynd besat, men det var nu lykkes at få to
nye med i bestyrelsen, ligesom de havde fået en sekretær, der kun ville være sekretær. Så
nu gik det godt.
Lone/TRIM: Trim var startet op igen den 14. august. Man havde forsøgt med 1 mil med et
smil, men der var ikke kommet så mange. Man vil forsøge igen til foråret. De kom 25/30 til
træning.

Næste møde:
Afholdes onsdag den 07. November 2018 kl. 1630 - 1830 på
Lyngbjerggårdskolen.
Poul Tradsborg

