Godthåb Samråd
Stikordsreferat fra møde omkring etablering af brugergruppe Ridemandsmølle:
Emne:

Opstartende møde

Dato:

torsdag den 15. december 2016 kl. 1500 - 1615.

Sted:

Ridemandsmølle, foreningsstuen.

Deltagere:

Repræsentanter fra følgende foreninger: Godthåb
Samråd/Godthåb Vandværk, Godthåb Trim, Godthåb FDF,
Godthåb Borgerforening, Møllekvadrillen, Godthåbs
Juniorklub, Lyngbjerggårdskolen og Aalborg kommune v.
Lisbeth Stokholm

Fravær med afbud:

Der var afbud fra de kommunale Dagplejere, Eva Brøndum og
Kvindenetværket

Poul bød velkommen og anførte at grunde til mødet var en opfordring fra Godthåb
Samråd, idet der fra flere foreninger var ønske om dialog med Aalborg kommune om
vedligeholdelse af Ridemandsmølle, samt etablering af en brugergruppe.
Der var derefter en kort præsentationsrunde.
Lisbet Stokholm (LS) omkring Aalborg kommune politik med udlejning af lokaler til
foreninger, klubber, interesseorganisationer samt kommunale dagplejere.
LS oplyste, at hendes bevilling hovedsagelig gik til betaling af forbrugsafgifter, og der
derfor ikke var ret meget til vedligeholdelse og rengøring. De gebyrder, der kom ind ved
udlejning, kom retur til ungdomsforeningerne og indgik ikke i LS budget.
Måden, der blev fordelt penge på, var vedtaget af Aalborg byråd.
Der var derefter en bred debat om udlejning, rengøring indvendig og udvendig, principper
for udlejning og lejeindtægternes størrelse afhængig om det var privat eller foreninger.
LS oplyste, at der var mulighed for indkøb af rengøringsværktøj / maskiner, således at
brugerne selv kunne holde rent.
LS kunne ligeledes love, at der kunne skaffes midler køb af materialer til mindre
vedligeholdelsesprojekter.
LS oplyste, at man i februar 2017 ville indfører en nyt låsesystem i Ridemandsmølle. Der
ville komme en elektrisk lås. De forskellige foreninger kun så få et antal brikker til fordeling
bland medlemmerne.

Godthåb Samråd
Søren Kringel oplyste, at en af deres medlemmer, Lars Brøste, kunne være interesseret
som kontaktperson / pedel.
De fremmødte blev enige om følgende:










Der skal etableres en brugergruppe for alle bruger af Ridemandsmølle.
Der skal stadig være adgang for alle foreninger til af bruge foreningsstuen, men
man ønskede, at de brugte bookingsystem til foreningstuen og salen, så man ikke
fik dobbeltbooking på nogle af dagene.
Kommunen fremskaffer rengøringsværktøj / maskiner efter ønske fra
brugergruppen.
Der laves rengøringsdirektiv for brugerne.
Der laves en plan for rengøring i samarbejde med kommunen.
Der laven en plan for vedligeholdelse i samarbejde med kommunen.
Poul laver dagsorden til næste møde og indkalder til møde.(primo januar)

Alle foreninger skal allerede nu begynde at lave opgørelse over antal brikker de ønsker i
forbindelse med det nye system. Nærmer vil tilgår primo januar 2017.

Næste møde vil være etablering af brugergruppen, hvorfor man gerne må møde med
mere end en deltager til næste møde.
Poul oplyste, at han ikke ønskede at være formand for brugergruppen, da Samrådet /
vandværket ikke var den store bruger af Ridemandsmølle, men kun ville deltage i gruppen
og opstarten.

Næste møde
Mandag den 16. januar 2017 kl. 1700 til 1830.

Således opfattet.

Poul Tradsborg

