
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra  : 

Emne: Arbejdsgruppemøde / Brugergruppemøde (9) 

Dato: Onsdag den 11. maj  2022 kl. 1900-2100.  

Sted: Mødelokalet, Ridemandsmølle. 

Deltagere:  Medlemmer af Godthåb Samråd, og medlemmer af 

Brugergruppen Ridemandsmølle:  

Fravær med afbud: Erik, Susanne R, Mick. 

Fravær uden afbud:  

Dagsorden til ordinært møde: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Godkendt 

2. Opsamling på sidste møde 

Henrik spurgte til alarm i Gule hus. Pt vil vi ikke lave det. 

 

3. Evaluering af fællesspisning den 04. maj 

Poul havde fået henvendelser fra enkelte, der gerne ville lave forskellige aktiviteter og 
spurgte til hvilke foreningen de skulle kontakte: Ok til borgerforeningen med nye der vil 
lave noget 

Måden det blev gennemført på var OK, men der skulle laves plads til yderligere dialog 
efter indlæggene. 

Vi skal vente med oprydning til alle er gået 

Knud fortalte at de have haft opfølgningsmøde på Hammerværket. De fik guider, der 
havde været med til mødet. 

Der skal nok være højttalere til rådighed 

Næste år OK, men i februar / marts  ( husk kirkebladet i november) 

Alle var enige om at det havde været en god aften. 
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4. Byfesten 2022 

Det udsendt skema blev gennemgået og festen blev lagt i gode rammer.  

Der vedhæftes et udarbejdet arbejdsskema, samt udkast til program 

 

5. Sankt Hans 2022 

Taler: Jan Nymark Thaysen, rådmand By- og Landskab 

Hoppeborg . Poul bestiller. (+tilladelse) 

Højtaler: Poul kontakter Henrik og låner TRIM.s højtaler. Forsøger at finde stillads til at 
stille højttalerne på (Tage) (Byggepladslys). 

Snobrød ved FDF 

Boder og heks ved Lyngbjergskolen 

Øl/pølsebod ved Borgerforeningen (Bevilling) 

Bål borgerforeningen 

Start 1830 – Ingen byder velkommer der. Det kommer først ved båltænding. 

Vagt til bål efter slukning – Borgerforeningen vil gerne have et par frivillige. 

Trim sætter bænke op. OK 

 

6. Grøn Gruppe 

Benny berettede om det fortsatte arbejde 

Erik skal sørge for klipning ved stier før byfest. 

7. Orientering om møder i LU 

Poul orienterede om netop afholdt møde i Landdistriktsudvalget. 

 Strategisk landsbyplanlægning 

 Driftstilskud til forsamlingshuse 

 Forsøgt med el cykler 

 Flere kulturaktiviteter i landdistrikterne 
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8. Bordet rundt. 
Susanne. FDF  har stadigvæk 3 leder og 12 børn, Ingen landslejr i  år. 

Kent tager på Landslejr. 

 

Knud: Der er ved at være aktiviteter og mange gæster igen. Der er kommet nye 

guider. Det ser godt ud. Ser frem til ny lokalplan. 

 

Maggi: Samspisningen gav en nyt medlem til kvindenetværket. Der er netop afholdt 

møde. Næste møde i efteråret. 

 

Trine: Borgerforeningen mangler medlemmer. Der er pt 100 medlemmer. Der er 

svært at få folk til at melde sig. Sidste år var der 220, så der mangler en del. 

Aktiviteter fortsætter, bl.a. flag til konfirmation, fællesspisning for medlemmer. M.v. 

 

Søren: Møllekvadrille, har danset gennem hele vinteren og slutter sæsonen i 

morgen den12 maj. Har været ude og samle skrald og sluttede  i bålhytte . 

Træner til landsstævnet i uge 29. Starter og igen til november.  

16 medlemmer 

 

Per TRIM har haft standerhejsning. Der er nu 5 guider tirsdag og torsdag. Der er 

ca. 50 medlemmer. Flot fremmøde. Mountainbike er også startet.  Slået op på FB. 

Der holders sommerferie og starter op igen efter sommer. Der løbet også i 

vinterperioden. 

 

Lone regnskab ok 

 

Henrik: Menighedsrådet arbejder stadigvæk med kirkegården, Ny formand for 

menighedsrådet: Lise Mejlholm. Tage Kvist er trådt ind i menighedsrådet. 

 

Starter med de sædvenlige arrangementer, bl.a. kirkegårdsvandring. 

Kirkens 110 års jubilæum skal holdes. 

Der afholdes en koncert, hvor der opkræves entre. Firma står for det. Den 27 09 

2022. 

Efteråret er fyldt op med arrangementer. Se kirkebladet og hjemmesiden. 

 

Hytteudvalget under FDF. Aalborg kommune vil evt. leje den til flygtninge 

(Ukrainere) 

 

 

Knud: Lokalhistorisk afd. filmer hele udgravningen ved Runesvinget. Anbefaler at 

gå en tur derop. 
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9. Eventuelt  

Susanne A: Kender nogen noget til knallert ræser i området??? Negativ,  

10. Næste møde:  

Onsdag den 10. august 2022 kl. 19-21. Ridemandsmølle – Mødelokalet. 

 

Poul Tradsborg  

 

Bilag: Arbejdeskatalog til byfesten 

          Udkast til program for byfesten 


