Godthåb Samråd
Referat fra :
Emne:

Arbejdsgruppemøde / Brugergruppemøde (11)

Dato:

Torsdag den 15. september 2022 kl. 1900-2100.

Sted:

Mødelokalet, Ridemandsmølle.

Deltagere:

Medlemmer af Godthåb Samråd, og medlemmer af
Brugergruppen Ridemandsmølle:

Fravær med afbud:

Søren, Trine, Henrik, Poul E, Lone

Fravær uden afbud:

Peter, Susanne K

Dagsorden til ordinært møde:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt med den tilføjelse, at Knud ønskede indsat nyt pkt. 3.
2. Opsamling fra sidste møde
Der var intet fra sidste møde
3. Lokalplan, Runesvinget del 2.
Knud forespurgte til, hvordan det gik med kontaktet til museet ang. udgravninger og evt.
etablering af udstilling.
Poul har intet hørt. Tager kontakt til byplanlægningen og hører dem.
Samrådet har i øvrigt ingen bemærkninger til lokalplanen del 1.
4. Byfesten 2022 Evaluering
Vi bruger arbejdsskema og program til evaluering.
Herunder regnskab for byfesten
Poul fremlagde regnskabet for byfesten, der viste et underskud på kr. 9189,22.
Forud for mødet havde Poul udsendt udskrift fra FB, hvor der havde været mange fine
kommentarer og forslag.
Det gennemgående træk ved evaluering var, at man var godt tilfreds med afviklingen, men
der skulle findes en anden model, idet der skal inddrages flere frivillige.
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Følgende blev sagt:











Musikken var lidt kedelig og skulle være anderledes. Man kunne muligvis nøjes
med ”bånd”.
Bespisning havde fungeret godt, og der havde været mange frivillige til arbejde.
Kunne måske laves som ”Street food”
Placering af små boder skal overvejes. Inde/ude.
FDF var godt besøgt, men det giver underskud. Man kunne måske tage lidt for
pandekagerne.
Kirkehjørnet havde fungeret fint.
Udstillingen fra Historisk forening havde været godt besøgt, man havde fået 17 nye
medlemmer.
Malergruppen var godt tilfreds med udstillingen i mødelokalet, men der var mange
der havde svært ved at finde det.
Markedspladsen v. kirken havde været fint. Men mange havde syntes det lå langt
væk fra det øvrige.
TRIM havde haft 125 til løb. Der skulle gerne være op til 200. Overvejer at lave en
form for gå rute. Afviklingen havde været fin. Men de havde meget mad i overskud.
Der skal tilføres flere frivillige til næste år. Men mente der var mange unge, der godt
ville deltage.

Efterfølgende blev det drøftet, hvordan vi kommer videre og aftalen blev:








Poul forsøger at lave en plan for afviklingen med angivelse af de enkelte
hovedemner, og hvad der skal bruges af frivillige.
Denne plan tages op på næste møde
For at økonomien skal kunne løbe rundt skal vi lave sponsorater. (JO)
Der skal så nedsættes udvalg til de enkelte emner.
Hvis muligt skal der etableres et egentlig festudvalg.
Skolen skal inviteres til at være med med boder.
Poul skriver et kort notat på FB.

5. Oprettelse af ny FB. v. Susanne Kabel
Da Susanne ikke var tilstedet, bliver punktet udsat til næster møde.
6. El cykelprojekt i Aalborg.
Poul redegjorde for el cykelprojektet.
Der blev enighed om. At vi skulle søge om 6 cykler, der skulle ud til enkeltpersoner. Poul
sender ansøgning.
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7. Sankt Hans 2023
Der blev drøftet hvordan afviklingen skulle være i 2023.
Enighed om, at vi forsøger uden taler. Vi skal forsøge at lave en form for underholdning.
(folkedansere, taekwondo) der etableres musik fra bånd.
8. Arrangementer i efteråret 2022
Hammerværket har åbnet uge 42 mandag og tirsdag med arbejdende værksted.
Kirken har advent basar den 19. november. De ønsker 2 telte stillet op.!! (Vi skal have det
ene til syning)
9. Bordet rundt.
Der efterlyses en nødhjælpskasse i arrangementer i Samrådsregi. Poul undersøger.
Knud efterlyste at der blev 30 km/t gennem Møllen. Ved ikke lige hvor vi lander den??
Benny ønskede et møde med Lena vedrørende Grøn Gruppes arbejdsområde. Poul
forsøger at lave et møde
Per: Stien mellem foldene er meget glat. Tages med til evt. møde., De afholder et
hjertestarterkursus i næste uge.
Susanne A. hvad gør man med huller i stierne: Brug Tip Kommunen. Send billede.
Vi skal huske, at frivillige gerne vil komme, men uden for normal arbejdstid. (OK)
Strikkecafeen fortsætter i kirken.
10. Eventuelt
11. Næste møde:
Tirsdag den 01. november 2022 kl. 1900 – 2100 i mødelokalet.

Poul Tradsborg

