Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Arbejdsgruppemøde

Dato:

Onsdag den 27. april 2016 kl. 1630 - 1730.

Sted:

Lyngbjerggårdskolen.

Deltagere:
Medlemmer af Godthåb Samråd: Jørgen, Peter Urban, Eva,
Knud, Bjarne, Susanne A., Lone, Brian, Henrik, Søren Kringel, Grethe Krabbe og
Poul t.
Fravær med afbud: Susanne K, Dorthe, Tina og Poul Erik
Fravær uden afbud: Poul bød velkommen til mødet med særlig velkomst til nye medlemmer af Samrådet,
idet Godthåb folkedansere nu var blevet medlemmer af Samrådet repræsenteret ved
Søren Kringel og Grethe Krabbe. Desuden velkomst til den nye formand for
Borgerforeningen v. Peter Urban.
Præsentation af medlemmerne.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Den udsendt dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat fra Årsmødet 2016.
Referatet godkendt. Poul ønskede, at man fremover fik 7 dage til at svare tilbage på
referatet, ellers var det godkendt og blev lagt på hjemmesiden.
Vedtaget.
3. Tryghedsvandring i Godthåb.
Efter en debat om emnet var der enighed om, at vi ikke behøvende en tryghedsvandring i
Godthåb.
Der manglede lys på Kanalstien og Hærvejsstien, ligesom der var dårlig belysning på
Engblommevej.
Poul skriver til kommunen om problemet.
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4. Borgerforeningens Jubilæumsfest.
Jørgen orienterede om planlægningen af Jubilæumsfesten.
Selve gallaaftenen var den 18. juni for en pris af kr. 295,Derudover var der planlægning i gang om: Kunstudstilling, modeshow, demo af
metaldetektor, cykelbane, vurdering af antikviteter, krolf og ”anderæs”. Jørgen efterlyser
personer til at varetage ”anderæset”. Lone undersøger ved 8. klasse.
Jubilæumsskriftet var i god gænge. Det var muligt, at man skulle have reduceret i teksten.
De enkelte foreninger ville blive inddraget i dette.
5. Sankt Hans Fest 2016.
Arbejdsfordelingsskemaet gennemgået. Se bemærkninger på dette. Vedhæftes.

6. Byfesten 27. august 2016.
Brian orienterede om planlægningen af Byfesten. Der var program for selve løbet og der
var samarbejde med de øvrige foreninger om øvrige tiltag.
Poul skulle søge de forskellige myndigheder.
Brian foreslog, at der blev lavet en folder om selve byfesten, der kunne omdeles sammen
med reklame for løbet. Samrådet skulle stå for folderen, hvor de enkelte foreninger kunne
have et indlæg. Enighed om at det arbejder vi videre med.
Poul laver et tilrettet arbejdsfordelingsskema, der vedhæftes.
Samrådet står for indrykning af annonce i ugeavisen. Folderen kan bruges som
udgangspunkt for plakat.

7. TRIM ruter i Godthåb.
Poul oplyste, at der ikke var tilbagesvar fra kommunen.

8. Eventuelt
Jørgen forespurgte om der var stemning for at deltage i Ren By den 02. april 2017. Det var
der opbakning til. Vi kunne søge kommunen om tilskud. Borgerforeningen kunne være
tovholder projektet.
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Lone oplyste, at Lyngbjerggårdskolen havde 25 års jubilæum den 29. august 2017. Det
kunne muligvis kobles samme ed byfesten. God ide. Tages op på kommende møder.
Jørgen orienterede om, at man den kommende weekend vil uddele brev fra
Borgerforeningen om medlemskab og nyt fra foreningen til alle i Godthåb.
Forud for jubilæet vil der blive uddelt en folder om Borgerforeningen mv.
Bookning af Ridemandsmølle vil blive ændret pr. 01. juni 2016. Nærmer kommer fra
kommunen.
Knud henviste til Samrådets hjemmeside med kalenderen, der havde oplysninger om
kommende arrangementer i og omkring Hammerværket.
Jørgen oplyste om arrangement med øl smagning den 04. maj.

Næste møde aftalt til torsdag den 09. juni 2016 kl. 1630 til 1830 på
Lyngbjerggårdskolen.

Poul Tradsborg

