
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra : 

Emne: Arbejdsgruppemøde / Brugergruppemøde (12) 

Dato: Torsdag den 03. november 2022 kl. 1900-2100.  

Sted: Mødelokalet, Ridemandsmølle. 

Deltagere:  Medlemmer af Godthåb Samråd, og medlemmer af 

Brugergruppen Ridemandsmølle:  

Fravær med afbud   Søren,  

Fravær uden afbud:   - 

Poul bød velkomme til mødet og til det nye medlem: Marianne Skårup Andreasen, 

Ungaalborg. 

Dagsorden til ordinært møde: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsordnen blev godkendt efter at der var indføjet nye pkt. 2 og 3. 

 

2. Opsamling fra sidste møde. 

Ikke hørt noget fra kommunen om det videre arbejde ved Runesvinget. 

 

3. Orientering fra møder 

 Planzonemøde – referat fra – møde med Jane. 

Poul orienterede om de emner, der havde været behandlet. Landdistriktskonsulent Jane 
Mathiasen vil gerne komme til vores møde. Aftalt at hun deltager i næste møde den 24. 
januar 2023 

 Referat fra møde Samråd / kommune. 

Poul refererede fra mødet, hvor der ikke havde været det store nyt. Det var emner, der 
tidligere havde været behandlet. 
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4. Projekt el cykel. 

For nu kan vi løfte sløret for den foreløbige plan for forsøgets udførsel. Forsøget kører i to 
landsbyer af gangen i ca. seks måneder, i alt to år fra den første cykel triller ud. Det 
betyder, at I får god mulighed for at teste dem over en længere periode, og ikke mindst i 
forskellige årstider. Planen ser ud som følger, med forbehold for ændringer: 
  

1. Tylstrup og Ajstrup 
2. Vaarst og Fjellerad / omegn 
3. Nørholm og Nøvling 
4. Godthåb og Kongerslev 

  
Vi forventer, at forsøget starter i Tylstrup og Ajstrup senest ved årsskiftet. 
Det vil sige, at vi i Godthåb kan forventer at starte juli 2024.  
 

5. Byfesten 2023  

Vi gennemgår og godkender det udsendt idekatalog, samt fastsætter det videre 
forløb. 

Idekataloget blev gennemgået og rettet til. (vedhæftes ikke, sendes særskilt). 

Det videre arbejde: 
 

Poul renskriver idekataloget, hvorefter det, sammen med en forklaring, bliver sat på FB, 
med opfordring til at melde sig til nogle af opgaverne. Poul vil med regelmæssige 
mellemrum opdatere på FB. Det vil ligeledes blive ophængt i udhængsskabet. 

Tidsfrist for tilmelding vil blive medio januar 2023, så vi kan behandle resultatet på næste 
møde 

 

6. Orientering af nyt projekt på ”kirkemarken” 
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Poul orienterede om Nordeas fond: Her gror vi, der har en pulje på kr. 50 mil. Foreninger 
m.fl. kan søge beløb fra 200.000 til 1 mill. 

Menighedsrådet er orienteret om projekter og vil bakke op om det. 

Der er givet tilsagn fra følgende, at de vil se positiv på projektet. 
 

 Nordeafonden 

 Byplanlægning i Aalborg 

 By og natur 

Der var derefter en god debat om mulighederne for et sådant projekt. 

Der var opbakning fra Samrådet til at indgå i projektet. 

Henrik gjorde opmærksom på, at vi skulle huske at have godkendelse af projektet fra 
Provstiet. 

Det blev aftalt at Poul starter projektet op. 

En større beskrivelse af projektet vil blive udsendt særskilt, med angivelse af tidsplan. 

 

 

Legeredskaber 

fortællersten 

Labyrint 

buske 

andet 
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7. Oprettelse af ny FB. v. Susanne K (udgår denne gang, afbud fra Susanne K) 

Marianne gjorde opmærksom på, at vi måske også skulle se på Instegram? 

 

8. Arrangementer i efteråret 2022 

 Susanne redegjorde for Sognegårdens advents arr. 19 november. Se opslag ved 
udhængsskab 

 Borgerforeningen tænder juletræ den  26. november. I hvert fald juletræ + krans. Evt. 
nye master, afventer kommunens udspil. 

 Om eftermiddagen holdes julearrangement i Forsamlingshuset. 

 Benny skaffer juletræer til indgangene til byen (12 stk.) og et til dagplejerene.  

 Maggi får kæder af Lone til at sætte på juletræerne. 

 

9. Bordet rundt. 

Oversigt over Samråd i udhængsskab – hvad med tlf og mail?? Kun navn og forening 

Forårsløg til udplantning???  Erik fremlagde ideen.  Venter til næste år. Pris ca. 5000,- 

Brandslukker til telte. Poul får aftale med beredskabscenter  om køb m.v 

Nødhjælpskasse i forbindelse med arrangementer. Poul skaffer. 

Marianne. Mange medlemmer og nye ledere. 

Jørgen: Arkivet. Peter J. Fylder 90 18. nov. 

Maggi: PÅ sidste møde i kvindenetværket var der en der fortalte om læseklubber. Næste 
møde 23. april.  

Poul E: Referere fra møde i Svenstrup Samråd. Ros i Poul. Mange tak!! 

Henrik: Er i gang med efterårsarrangementer. Næste arrangement er om stress.  

Julekoncert med Lene Siel. Torsdagscafe starter næste år. Se det i kirkebladet. 

Per: Fortsættere at løbe hele vinteren. Julearrangement den 18. nov. 

Mick: Arbejder stadigvæk med hallen, men det er gået fra 13 til 17 mill.. Ellers fortsætter 
skolen i god gænge med sædvanlige aktiviteter. 

Susanne: Strikkecafe i sognegåden. Går fint mødes 3 gange forår og 3 gange efterår. 

FDF mangler medlemmer. Men der er stor aktivitet. Er med til fastelavn i foråret. 
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Lone: Har stadigvæk lidt tilbage fra Mette. Ellers OK . Har ikke fået fra brugergruppen. PT 
undersøger. 

Knud: Halprojekt venter på lokalplan. Har haft et godt efterår på museet. 

Benny –  

Erik: Næste møde i Grøn gruppe er den 09. november. Erik laver arbejdsplan. Samler 
stadigvæk affald rundt i byen. Flot arbejde. 

Susanne K: Nyt kirkeblad på vej. Læs bladet og brug hjemmesiden. 

Peter: Borgerforening afholder julearrangement. Fastelav til foråret. 

Måtte aflyse oktoberfesten pga. manglede tilmelding. 

Havde afholdt musik arrangement med kor. Går lidt trægt med at få folk til at møde op. 

De har også problemer med at de er ”Tordenskjolds soldater” 

 

10. Eventuelt  

Intet 

 

 

11. Næste møde:  
 

Næste møde aftalt til tirsdag den 24. januar 2023 kl. 19 til 21, men med mulighed for 
forlængelse, idet vi får besøg af Jane. Mødelokalet, Ridemandsmølle. 

 

Poul Tradsborg  

 

           


