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Referat fra  : 

Emne: Arbejdsgruppemøde / Brugergruppemøde nr. 2 2020 

Dato: Torsdag den 27. august 2020 kl. 1900 - 2100.  

Sted: Ridemandsmølle, foreningsstuen. 

Deltagere:  Medlemmer af Godthåb Samråd, og medlemmer af        

Brugergruppen Ridemandsmølle.  

 

Fravær med afbud:   

Fravær uden afbud: - 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsorden godkendt 

2. Kommentar til referat fra Arbejdsgruppemødet den 26. februar 2020. 
(Vedhæftet) 

Pkt. 4: Peter oplyste, at Susanne havde kontakt vedrørende køb af mobil scene. 

Pkt. 14: Byporte vil kommunen ikke tillade.            

3. Orientering om nyt Landdistriktsudvalg.  

Poul orienterede om oprettelse af det nye Landdistriktsudvalg, der skal være rådgivende 

for byrådet og være med til at indstille om ansøgning om penge fra lokalområderne. Vi er i 

område 6, hvor Poul er valgt som formand. Samtidig er Poul valgt som næstformand i 

udvalget. Som noget nyt skal byer med vækstpotentiale (herunder Godthåb) selv udrede 

50% af projektbeløb man søger om. 

Aftalt at Poul videresender referat fra Landdistriktsudvalget (LU). 

4. Nyt fra kommunen vedrørende lokalplaner. 

Poul orienterede om mødet i Svenstrup, samt om den skrivelse vi ville sende frem. Der var 

ikke yderligere bemærkninger til skrivelsen. (Er sendt frem til kommunen) 

5. Ren by 19. september 2020. (se referat) 

Vi gennemfører Ren By den 19. september med samme program som anført i referat fra 

26. februar 2020 pkt. 7. (Der bliver dog ikke indrykket annonce i kirkebladet. Vi forsøger 

med FB.) 
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6. Status for regnskab v. Lone 

Lone redegjorde for status. Vi har pt. 45.000 på kontoen, hvoraf de 10.000 er fra Mette og 

er øremærket til brug for byen. 

7. Drøftelse af anvendelse af midler. 

Poul opfordrede til en drøftelse af hvordan vi skal bruge den opsparede kapital. Der var 

derefter en del indlæg: 

 En hjertestarter mere – placering Hammerværket eller der omkring. Kan muligvis 

søges via Trygfonden. 

 Bedre legeplads end den af kommunen ved Ridemandsmølle. Evt. ved Snebærvej. 

Der skal i den forbindelse undersøges om priser på legeredskaber og betingelser, 

hvis vi søger kommunen om tilskud. 

 Ny bænk omkring træet i Ridemandsmølle. JO spørger igen Tage om en pris. 

 Vi går i tænkeboksen, således at vi til næste gang kan træffe aftale. Vi skal have 

lavet noget som tilgodeser Mette.s Gave.  

 Det kunne evt. være den bænk vi får lavet i Ridemandsmølle. Den kunne så 

døbes Mette.s bænk??? 

 

8. Grøn gruppe. Hvor skal indsatsen være? Brug af ”Gul hus” 

Poul gav en forklaring på oprettelse af Grøn Gruppe, der nu havde fået rådighed over 

”Gule Hus”. Det skulle lige rengøres først. Den 02. 09. 2020 skal der være et møde 

omkring arbejdet med grønne områder, herunder en pedelordning. Benny og Poul deltager 

i mødet. 

9. Ridemandsmølle. Mangler, indsatsområde og lign. 

 Der er ønske om bedre placering af stole. 

 Borde er ringe og bør udskiftes 

 Der bør være papirholdere/ papirhåndklæder i alle toiletter + køkkener i 

Ridemandsmølle. 

Poul taler med kommunen (Lisbeth) om forholdene. 

10. Bordet rundt. 

Susanne A: Julemarked er aflyst. FDF banko er aflyst. Kirkebladet på vej rundt. FDF er 
starter op, men ikke mange deltagere endnu, mangler frivillige ledere. Stopper i 
menighedsrådet, men fortsætter som repræsentant for FDF. 

Søren: Folkedanserne starter op på torsdag. 
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Knud: Alle Hammerværkets aktiviteter i forbindelse med 25 års jubilæum aflyst, men 
forsøges holdt i 2021 (25+1). Der har været godt besøgt i museet. De har ikke været med i 
rabatordningen. Der forventes at der laves noget i efterårsferien mandag-tirsdag. Træværk 
i alle ovenlysvinduer skal skiftes - forventes udført primo 2021 

Godthåb Gl. skole. Hvad skal der ske? Poul spørger Lisbeth. 

Kim: Næste års dilettant spilles den 06 / 03-2021 

Peter: Forsamlingshuset har haft et tab på ca. 20.000.  Nyt gulv lavet i stor sal. 
Generalforsamling den 07.09.2020. Ikke flere arrangementer i 2020. Dog holdes 
adventsarrangement den 29 11 2020 med sang og juletræstænding. Det kommer til at 
foregå udendørs. Nærmer tilgår. 

Lone: Hvem klipper græs i frugtplantagen?? Poul undersøger om det kan blive grøn 
gruppe. 

Henrik: De fleste arrangementer er aflyst, men man forsøger at afholde enkelte 
arrangementer. Menighedsrådsvalg: Der mangler emner til rådet. Ny kirkegårdsplan er på 
vej. 

Poul E.: Trim startet op i sidste uge. Folk kommer på eget ansvar. Ingen byfest i år. 

Lone: Trekanten hvor kunstværket står, kan det såes til med blomster. Poul undersøger. 

Peter: Møde for nye borgere? Indbydes til forsamlingshuset, hvor alle foreninger så kan 
fortælle om deres forening. Data fra Vandværket ??Tages op igen på næste møde. 

11. Eventuelt.  

Intet. 

Næste møde:   

Afholdes torsdag den 05. november 2020 kl. 19-21.Ridemandsmølle.  Forplejning 

som denne gang. 

 

Referent 

Poul Tradsborg  


