
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra: 

Emne: Arbejdsgruppemøde / Brugergruppemøde 

Dato: Onsdag den 28. april 2021 kl. 1630 - 1800.  

Sted: Bålhytten bag søen. 

Deltagere:  Medlemmer af Godthåb Samråd, og medlemmer af        

Brugergruppen Ridemandsmølle:  

 Erik K., Peter, Knud, Søren, Susanne A, Karl-Ove, Poul Erik, 

Kasper, Jørgen, Benny, Kim, Jonna og Poul 

 

Fravær med afbud: Henrik, Susanne K, Lone, Tina, Margaret, Erik Steffensen, 

Mick 

Fravær uden afbud: Lars Hyttel. 

 

Poul bød velkommen til det første møde her under Corona. Det kan lade sig gøre, 

når vi kan samles udendørs i den flotte bålhytte. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Godkendt 

2. Orientering fra PT vedrørende samarbejde med Aalborg kommune. 

Poul orienterede om udmøntningen af byplanlægningen og hvad der er udestående. Selv 
projektet kander ikke gives flere penge til, men det resterende tages af driftsmidler: 

Hegn omkring bålhytten: Er lavet. Der kommer også affaldsstativ. 

Motionsstien i Billeskoven bliver jævnet. 

Der kommer grus til stien neden ved broen. Når det kommer skal vi have hjælp til jævning 
mv.  Poul aftaler med Benny og laver opslag. 
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3. Sankt Hans fest 2021. 

Enighed om at det skal gennemføres: 

 

 Borgerforeningen: Bål, talerstol og bod med pølser og drikke (Husk tilladelse) 

 Lyngbjerggårdskolen: Bod med kager m.v. 

 FDF: Snobrødsbagning 

 Poul: Hoppeborg (husk tilladelse). Kontakter Henrik (TRIM.s ??) vedrørende 
højtaler, ellers må vi ty til Borgerforeningens. 

 Hammerværket: Skaffer taler. 

Vi tager det op igen på næste møde. 

 

4. Byfest 2021? 

Poul Erik oplyste, at TRIM ikke havde kræfter til at løfte byfesten i år, men var klar til 

næste år. Derfor bliver byfesten aflyst i 2021.  

Poul Laver opslag til udhængsskabet og til FB og byfest og Sankt Hans. 

 

5. Grøn gruppe (sommerblomster og Gule hus) 

Erik orienterede om Aalborg kommunes planer med mere vild natur og vildeblomster. Der 

er send forslag til steder i Godthåb, hvor det kan laves. De kommer ud og ser på området. 

De behandler jorden og så bliver det sået i efteråret. 

Gule hus: Benny laver en liste til Poul så vi kan få fremskaffet redskaber. Poul forsøger at 

skaffe materialer til indendørs renovering. 

Erik har holdt møde med dem der passer grønne områder. Aftalt at Erik sender en 

melding, når det ikke er i orden. 

Der kan rettes henvendelse til Erik, hvis man ser noget der bør rettes. 

 

6. Status for regnskab v. Lone 

Vi har haft udgifter for ca. 6500 i forbindelse med klargøring af mødelokalet til 

maleriophængning.   
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7. Julebelysning? 

Peter orienterede om opstarten på julebelysning. Mette har doneret 25.000 og Samrådet 

har nogle.  Der søges i Landdistriktsudvalget. Peter orienterede videre om forløbet.  

Poul og Peter laver ansøgning til kommunen. 

8. Drøftelse af fremtidige møder. 

Fremtidig møder holdes i Ridemandsmølle, hvis Coronasituationen ikke forhindre det. 

9. Bordet rundt. 
 

Erik: Hundeskov. Mener ikke vi skal gå ind i projektet. Legeplads: Der har været en 

del skriveri omkring dette. Det er en større omgang. Enighed i gruppen at Samrådet 

ikke skal indgå i debat om hundeskov og legeplads. 

Jørgen Lokalhistorisk arkiv arbejde fortsat. Kim spurgte om der var muligt at der 

kom besøg fra folkeskolen. Ja det må der gerne. Kontakt Jørgen 

Benny – 

Søren – folkedansere har ligget stille. Går nu turer i stedet for.Holder sig aktiv. 

Starter til september. 

Knud.- Hammerværket lavet små hold, så aktiviteterne kan fortsætte.        Starter 

op 6. maj og så håber man på god sommer. Overholder reglerne med telt sat op. 

Problemer med bygningens tage. Lavet af ikke imprægneret træ. Der må nu laves 

om, nu med egetræ. Turbine er ok. Husk at blive medlem.  

Husk at bruge opslagstavlen. Ikke alle er med på FB. Husk det. 

Kim spurgte til regler om brug af kirkebladet. Susanne orienterede om den 

nuværende ordning. Der var kommet ny menighedsråd. 

Poul tager det op med menighedsrådet. 

Kim dilletant. Starter op igen næste år. 

Poul Erik TRIM har Sæsonstart 17 august, indtil da er der selvtræning. 

Jonna. Dagplejer. Taekwondo fylder meget med deres måtter og andre redskaber. 

De lader det stå og blokerer nødudgangene. Poul har kontaktet Lisbeth Stokholm, 

der vil tage fat i problemet. Poul bestille VVS til toilet. Køleskabet må de selv sørge 

for at det bliver fornyet (hvis de vil have et) 

Kasper (Ungdomsskolen)præsenterede sig selv. Han er både her og Ellidshøj. De 

har nu fået ryddet op. Køber borde bænkesæt til gårdspladsen. 

Susanne A er repræsentant fra FDF: Er gang  og er udendørs. 16-17 stk. 

Peter- Borgerforeningen har ligget underdrejet. Forsamlingshuset har ligget stille. 

Første møde i næste måned. Går i gang i løbet af sommeren. Der er ikke 

programsat noget endnu.  

Karl- Ove har meldt sig til teltholdet. 
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10. Eventuelt.  

          intet 

 

Næste møde:   

Onsdag den 19. maj kl.l 17 til 19. Ridemandsmølle – Mødelokalet. 

 

Poul Tradsborg  


