Godthåb Samråd
Referat fra :
Emne:

Arbejdsgruppemøde

Dato:

Torsdag den 13. juni 2019 kl. 1700 - 1900.

Sted:

Sognegården, Godthåb.

Deltagere:

Medlemmer af Godthåb Samråd.

Fravær med afbud:

Henrik, Poul Erik, Trine, Lone, Maggi, Kim, Erik og Susanne
A.

Fravær uden afbud:

-

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen godkendt

2. Kommentar til referat fra 25. marts 2019.
Ingen yderligere kommentar

3. Ren by 31. marts 2019. – evaluering
Peter oplyste, at der havde været stor stilslutning ca. 40 børn og voksne. Der blev
indsamlet en hel trailerfuld og bagefter var der suppe og sodavand.
Enighed om at vi vil være med igen næste år. Susanne K vil gerne have lavet noget med
konfirmationsholdet. PT finder dato og samme aftale forløbet.

4. Brug af Godthåbs Samråds kalender (igen). Hvordan går det????
Tilfredshed med at der kun er en FB side: 9230 Godthåb. Vi fortsætter og tager det
løbende op.
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5. Møde med Aalborg kommune den 29 04 2019 – referat og kommentar.
Referatet fra mødet var udsendt og gav ikke anledning til yderligere bemærkninger udover,
at det havde være et godt møde. Vi afventer nu tilbagemelding fra kommunen om udspillet
fra Grøn Gruppe. Der vart stor ros til Grøn Gruppe for det udarbejdet notat.
Under dette punkt orienterede Poul om, at fredningsnævnet nu havde givet grønt lys til
etablering af legeplads bag Ridemandsmølle, samt den nye stiforbindelse fra Lille
Volstrupvej og tværs over parken til stien langs åen.
Der var stort tilfredshed med dette forløb.

6. Sankt Hans fest 23. juni 2019. Taler????
Følgende blev besluttet:











Taler: Poul Tradsborg
Højtaler: Borgerforeningen
Bål: Borgerforeningen
Bænke: Borgerforeningen (Poul søger for åbning til depot.)
Hoppeborg: Er bestilt og opstilles bag Ridemandsmølle
Heks: Lyngbjerggårdskole????
Boder: De sædvanlige
FDF: Bål og snobrød
o Tider:
Åbning kl. 1800
o Tale og båltænding 1930
Ingen annonce i aviser. Poul laver opslag til udhængsskab og får det sat på FB via
Susanne K.

Knud foreslog at der til 2020 skulle være en taler fra Hammerværket, idet de havde 25 års
jubilæum. OK. Opgaven til Knud og Jørgen

7. Byfesten 31. august 2019.
Poul orienterede om at TRIM have oplyst, at der var styr på byfesten, der ville blive afholdt
som sædvanlig. Malergruppen havde meldt tilbage, at de gerne ville udstille og kunne stille
med mandskab til opstilling og nedtagning.
Aftalen er at udstillere / boder m.v. selv sørger for opstilling og nedtagning.
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Telt holdet klarer 2 stk. telte til festpladsen.
Der er givet tilladelse til afspærring af Ridemandsmølle.
Hoppeborg er bestilt.

8. Grøn gruppe.
Afventer udspil fra Lars Delf.
Knud ønsker at der bliver slået langs stien til Hammerværket. Poul tager kontakt til
kommunen.

9. Eventuelt. Bordet rundt.
Peter: God tilslutning til arrangementer i Forsamlingshuset, men kunne ønske nogle flere
medlemmer. Der vil blive lavet en indsat i løbet af 2019.
Søren: Ingen arrangementer i Godthåb i sommer. Der afholdes et stor stævne i Nibe den
21-24 juni.
Susanne R: Oplyste at fastelavn i 2020 falder sammen med uge 8 (Vinterferie).
Borgerforeningen og Susanne fastholder fastelavn den 23 / 02. 2020
Knud: Mølledag kommende weekend. Gratis rundvisning og rundvisning i området.
I sommer vil der alle onsdag være en arbejde smed i Hammerværket.
De har mange rundvisninger
Knud er udtrådt af bestyrelsen, men fortsætter som repræsentant i Samrådet.
Jørgen: Der arbejdes stadigvæk med Østre Smedje. Og nu var kommunen ved at
udarbejde en lokalplan for hele området.
Kulkælderen var nu rengjort og åbnet som museum for udvikling gennem 200 år.
Gourmet middag den 9/8 var der enkelte billetter tilbage.
Eventuelt. Intet.
Næste møde: Torsdag den 22. august 2019 kl. 17 til 19. Sted kommer senere.
Poul Tradsborg

