
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra: 

Emne: Arbejdsgruppemøde 

Dato: Onsdag den 07. november 2018 kl. – 1630 til 1830.  

Sted: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. 

Deltagere: Medlemmer af Godthåb Samråd.  

Henrik, Dorthe, Susanne A, Peter, Kim, Søren, Lone,   

Jørgen , Martin og Poul 

Fravær med afbud:  Susanne R, Tina, Knud 

Fravær uden afbud: Eva er stoppet som repræsentant for Godthåb Kvindenetværket. 

 Der arbejdes på at finde en afløser 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsordenen godkendt. 

 

2. Kommentar til referat fra 12. september  2018. 

Rettet referat er udsendt og godkendt. 

Ingen yderligere bemærkninger 

 

3. Julebelysning på festpladsen. 

Hvornår bliver det tændt?  

Peter oplyste, at juletræet tændes den 01. december kl. 1600.  

Hanne og Secilie kommer og synger for.  Nærmer aftales mellem Henrik og Susanne K. 

Mette købmand og El i Godthåb er sponsor. 

Borgerforeningen står for annoncer m.v. omkring arrangementet. 
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4. Menighedsrådets adventsarrangement 

Afholdes den 24. november 2018 

Telt opstilles den 21. november. Der skal desuden 10 bænke til teltet. Opstilling og bænke 

ved Poul. 

Det øvrige arrangement er på plads og der er lavet aftale med udstillere. 

 

5. Retningslinjer for brug af TRIM.s bord og stole. 

Emnet taget op på eget initiativ. Hvis det ikke passe TRIM tager vi punktet af. 

Tina oplyser, at TRIM er i gang med evaluering af byfesten, herunder anvendelse af 

borde/stole. Indtil de er færdig med den proces, vil der IKKE være muligt at låne/leje borde 

/ stole. 

Taget til efterretning.  

 

6. Etablering af ”Grøn gruppe” i Godthåb 

Forinden mødet havde Poul udsendt et udkast til arbejdsbeskrivelse for ”Grøn Gruppe”: 

Poul Indledt med orientering om hensigten med grøn gruppe. Udkastet var sendt til Lars 

Delf, der var positiv over for tiltaget. 

Der var derefter en god debat om emnet, hvorunder der bl.a. kom følgende frem: 

 Gruppen skal have en leder, der har ansvaret og kommunikationen med 

kommunen. 

 Gruppen skal være bredt funderet i byen. Den skal ikke hænges op på en enkelt 

forening. 

 Samrådet står som garant over for kommunen. 

 Der kan laves 2 x stor arbejdsdag kombineret med spisning. (ligesom ved 

Lyngbjerggårdskolen) 

 Evt. børnepasningsordning ved FDF eller ??? i forbindelse med arbejdsdag. 

 Der skal findes en betalingsordning med kommunen. 

 Der skal være faste retningslinjers, for hvad gruppen må gøre / skal gøre. 

 Kunne kombineres med aktion Ren by. 
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 Ungdomsklubben vil gerne være aktiv deltager 

 

Efter den konstruktive debat blev følgende vedtaget: 

 

Poul tager kontakt med Benny og Krogstrup og sammen udfærdiges et oplæg til 

forhandling med Lars Delf. Forinden mødet med kommunen sendes det til høring i 

Samrådet. 

 

7. Aktiviteter i 2019. 

Gennemgang af de forskellige foreningers arrangementer, så vi kan undgå sammenfald. 

Medtag egen aktivitetskalender. (Som bagefter kan skrives ind i den store 

Samrådskalender!) 

Følgende aktiviteter blev fastlagt: 

Dilettant afholdes den 02. marts 2019 i forsamlingshuset 

Fastelavn afholdes i Ridemandsmølle den 03. marts 2019 (Poul booker salen) 

Byfesten afholdes den 24.august 2019 

Jazz i Hammerværket den 18. august 2019 

Håndværkerdag den 08. september 2019. 

Menighedsrådet får opdateret kalender i løbet af denne måned. 

 

Poul opfordrede til at ALLE fik opdateret alle deres aktiviteter på Samrådets hjemmeside. 

Poul vil derefter lave et opslag på fb så vi kan få alle til at bruge denne kalender. 

 

8. Eventuelt.  

Jørgen: Havde søgt Himmelandsfonden om tilskud til julebelysning. Afslag. Der var 
ligeledes afslag fra Spar Nord. Jørgen fortsætter med at søge forskellige fonde. 

Peter oplyste, at de havde haft ”plakatophængning” på dagsorden i Borgerforeningen og 
man ønskede evt. flere infotavler. Enighed i Samrådet at man ikke skulle have flere 
infotavler, men gøre brug af de eksisterende og også bruge andre steder til ophængning. 
Det var så vigtig, at man fik taget uaktuelle plakater ned. Alle skulle være med til dette, idet 
det er i alles interesse, at uaktuelle plakater blev fjernet. 
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Susanne A gjorde opmærksom på FDF julebanko den 22.november 2018.  

Søren ville gerne låne et telt den 21 til 23 juni 2019. OK. 

Kim vil i forening med Martin forsøge at få en ungdomsfest op at stå med 
Borgerforeningens opbakning. 

Lone udbetaler kr. 1000,- til dilletant. 

Martinoplyste, at der var 37 medlemmer i ungdomsklubben og den fungerede fint. 

Dorthe orienterede om skolens juleforberedelser med julehygge den 01. december om 
formiddagen og senere på måneden krybbespil i skolen  og Luciaoptog i kirken. 

Henrik oplyste, at der var lavet en midlertidig kor til julegudstjeneste den 04. december. 
GVD vil komme og lave en optagelse af gudstjenesten. 

Benny var indtrådt i kirkegårdsudvalget og skulle være med til at lave en lapidarium. 

(Et lapidarium er et område, oftest i forbindelse med en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige 

minde- og gravsten opstilles.) 

 

Næste møde:  tirsdag den 05. februar 2019 kl. 1700 til 1900. Lyngbjerggårdskolen 

 

Poul Tradsborg  


