Brugergruppen Ridemandsmølle
Referat fra:
Emne:

1. Arbejdsgruppemøde

Dato:

Mandag den 16. januar 2017 kl. 1700 - 1830.

Sted:

Ridemandsmølle, foreningsstuen.

Deltagere:

Medlemmer af Brugergruppen Ridemandsmølle:
FDF (Susanne og Charlotte) Kvindenetværket (Karen
Olesen) Møllekvadrillen (Søren og Lars) Borgerforening
(Jørgen Olesen) Kommunale Dagplejere (Charlotte, Lone
og Jonna) Lyngbjerggårdskolen (Dorthe)Godthåb
Ungdomsklub (Martin)

Fravær med afbud:

Godthåb TRIM (Tina og Poul Erik) Børnehaven Henry (Eva)

Fravær uden afbud:

Aalborg kommune (Lisbeth Stokholm)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af referat fra indledende møde af 15 12 2016.
Referatet godkendt uden bemærkninger.

3. Nyt låsesystem i Ridemandsmølle v. Lisbeth Stokholm.
Da Lisbeth ikke var tilstede udgik dette punkt.

4. Debat om brugergruppens arbejdsopgaver.
Poul indledte med en kort redegørelse fra sidste møde, samt med at vi for at komme
videre måtte definere vores opgaver.
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Der var derefter en debat om emnet, hvor følgende var hovedpunkterne:







Rengøring
o Hvor meget betalt kommunen og kan man flytte rundt på opgaverne.
o Hvad skal brugerne selv gøre, og hvordan holder man overblik over dette.
o Hvem bestiller rengøringsmidler og redskaber og hvor skal det opbevares.
Pedelordning ???
Finde ekstra midler
Kan vi bruge sponsor?
Udvendig vedligeholdelse.
o Hvem anbefaler
o Hvem fremskaffer materialer.

Ovennævnte danner baggrund for arbejdsgruppen og styregruppens videre arbejde.

5. Brugergruppens sammensætning. (Herunder forslag til forretningsorden.)
Efter en debat om emnet, blev der enighed om, at gruppen skal består af repræsentanter
for de foreninger, der bruger Ridemandsmølle.
Antal foreninger fremgår af forretningsordenen.
Der vælges en styregruppe på 3 medlemmer. (Poul deltager i første omgang som
sekretær og kontaktled til kommunen).
Styregruppen består pt af en repræsentant fra: Møllekvadrillen, Kommunale Dagplejeren,
TRIM og Poul.
I forbindelse med ovenstående blev det oplyst at der også var private dagplejere og en
gymnastikafdeling. Poul tager kontakt.
Udkast til forretningsordenen gennemgået og revideret. Nyt Udkast vedhæftes.

6. Arbejdsfordeling i brugergruppen, herunder kontakt til kommunen.
Det aftaltes, at styregruppen varetager kontakten til kommunen. Den øvrige gruppe holdes
orienteret via mails.
Der vil blive etableret adgang til referater m.v. via Godthåb Samråds Hjemmeside.
Nærmer følger.
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7. Udarbejdelse af rengøringsdirektiv – 1. udkast.
I forbindelse med debat om rengøring og direktiv for samme, vidste det sig, at der skulle
laves flere forskellige opslag, da der var forskel på rengøring de forskellige steder.
Styregruppen fik til opgave at udarbejde disse direktiver.

8. Eventuelt herunder næste møde.
Dorthe ønskede en liste over tidspunkt for faste brugere
Jonna efterlyste bedre opfyldning af depot. Poul undersøger ved Lisbeth
Må vi selv foretage rydning af buske/træer omkring Møllen. Poul undersøger.
Næste møde for styregruppen fastsat til:
Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 17 til 1830.

Poul Tradsborg

