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Indkaldelse til arbejdsgruppemøde: 

Emne: Arbejdsgruppemøde 

Dato: onsdag den 03. Maj 2017 kl. 1630 - 1830.  

Sted: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. 

Deltagere: Medlemmer af Godthåb Samråd 

Fravær med afbud: Susanne RK, Henrik, Poul Erik, Lone og Kim  

Fravær uden afbud: - 

Da vi nu har 3 dejlige Susanner vil jeg fremover navngive jer således i referater m.v. 

 

Susanne Rytter Karamperis = Susanne RK 

Susanne Kabel = Susanne K 

Susanne Andersen = Susanne A 

Håber det er OK?? 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsordenen godkendt. Dog ønskede Dorthe orientering om det videre forløb om 

byplanlægning. Tages under bordet rundt. 

2. Godkendelse af referat fra den 15. 02. 2017 

Referatet godkendt. Fremover vil Poul fremhæve med rødt de indgåede aftaler, eller hvad 

der skal gøres. Vedtaget. 

3. Sankt Hans aften 2017 (obs Ny taler) 

Poul foreslog at vi skulle bruge formanden for Humanistisk Samfund, Aalborg afdelingen v. 

Jørn Rosborg som taler. Enighed om at det var en god ide. Poul har efterfølgende fået 

bekræftelse fra Jørn Rosborg. 

Se vedhæftede arbejdsfordelingsskema om øvrige opgaver. 

Peter kommer med en liste over ansvarlige for det arbejde Borgerforeningen står for. 
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4. Byfesten 2017 

Arbejdsfordelingsskemaet foreløbig gennemgået, men da TRIM ikke var tilstede, var der 

mange uafklarede punkter, hvorfor det blev besluttet at indkalde til nyt møde for endelig 

programlægges af byfesten. Se punkt 6 og 9 

a. Åbent hus for foreninger 

Som aftalt på sidste møde, havde Susanne Kabel skrevet et flot indlæg i kirkebladet om 

”foreningsnyt”. Debat om hvorledes vi skulle iværksætte det under byfesten. 

Det blev besluttet følgende: 

 Poul tager kontakt til Ungdomsskolen og låner deres lokaler. 

 Alle foreninger laver en stand inde i disse lokaler. 

 Der holdes åbnet fra kl. 14 til 16 med åbningstale kl. 14. 

 Der laves en samlet indbydelse i kirkebladet. Susanne K, og Poul laver indlæg, der 

skal være færdig til 01. juli 2017. Kirkebladet kommer ud primo august 2017. 

 Det skal ligeledes fremgå af plakat og folder, ligesom vi skal omkring FB med 

opslag. (påhviler Susanne K og Poul) 

 

5. Evaluering aktion ”Ren By” 

Det havde vært en succes med dagen, der var mødt 48 personer og samlet meget affald 
ind. Efterfølgende suppe i Forsamlingshuset. Alle var enige om, at det skulle være en fast 
tilbagevendende begivenhed. Når Poul får dato for 2018 meldes det ud via mail og FB. 

Indsatsen skulle næste år være rette mod de grønne områder. 

6. Orientering fra Brugergruppen Ridemandsmølle. 

Poul orienterede om de afholdt møder i Brugergruppen / styregruppen. Der havde 
desuden været afholdt møder med Aalborg kommune (Lisbeth Stokholm), hvor det var 
blevet aftalt, at Godthåb Samråd overtager arbejdet med udlevering af nøglebrikker mod et 
mindre vederlag. Arbejdet varetages i øjeblikket af Poul og Carsten. 

På sidste møde var det blevet foreslået, at der skulle laves en oprydnings/rengøringsdag 
på møllen. Det skulle gerne være i august før byfesten. 

Det blev besluttet at det skulle afholdes den 16. august 2017 kl. 19 til ???. Foreninger kan 
allerede nu videregive til deres medlemmer. Arbejdsopgaver følger efter mødet i juni. 
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7. Aktiviteter omkring advent 2017. 

Menighedsrådet oplyste, at de ikke længere ville lave fakkeloptaget, idet der var for få 

deltagere og tit dårlig vejr. Øvrige aktiviteter opretholdes. Tages op efter sommerferien. 

 

8. Bordet rundt. (Hvis vi når det) 

Poul orienterede om møder med kommune og omdelte: 

 Folder vedrørende ansøgninger til fonde. (vedhæftes også referatet) 

 Hjertestarterordning 

 Frivillige børsen 

Vi afventer stadigvæk nyt vedrørende byplanlægning. 

Susanne A: FDF havde nu 4 ledere og 15 medlemmer, så der var optimisme at spore. 

Dorthe: Skolen holdt 25 års jubilæum den 02. september 2017 i tiden 11 til 16. 

Støtteforeningen ville lave noget for alle børnene.  

Der var pt 206 elever. 

Man arbejde stadigvæk på at få lavet en hal, men det var lidt ”op ad bakke”. 

Knud: Der var nu fuld gang i ændring af åløbet i engen. Forventes færdig ultimo maj. 

Åbning af nyt løb kunne evt. laves i samarbejde med en skoleklasse. Kontaktperson var 

Ole Pedersen, 30484827. Dorthe og Poul snakker sammen. 

Byvandring den 20. maj 2017 kl. 13-15. Samtidig maleriudstilling cafeen.  

Søren: Folkedanserne holder sommerferie, men starter op igen til september. 

Peter: Der var kommet ny bestyrelse med flere unge med. Peter ville fremover være 

Borgerforeningens repræsentant i Samrådet. 

Man havde holdt 10 års jubilæumsfest for pionererne. 

Scenen var nu næsten færdigrenoveret. Man havde fået tilskud fra Kommune, men også 

betalt en del selv.  

Udlejningen gik fint. 
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9. Eventuelt. Herunder næste møde. 

Næste møde afholdes sammen med Brugergruppen for Ridemandsmølle og finder 

sted: 

Tirsdag den 06. juni 2017 kl. 1900 til 2100. Dagsorden bliver udsendt senere. 

 

Poul Tradsborg  


