
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra: 

Emne: Årsmøde / Arbejdsgruppemøde 

Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl. 1630 - 1830.  

Sted: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. 

Deltagere: Medlemmer af Godthåb Samråd, samt øvrige interesserede. 

 Derudover deltog Susanne Kabel og Karl Erik Hansen  

 (Ugeavisen). 

Fravær med afbud: Poul Erik, Dorthe og Bjarne 

Fravær uden afbud: - 

Poul bød velkommen til Susanne K. og Karl Erik 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsordenen godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 09. November 2016. 

Godkendt 

3. Årsmøde 2017 med følgende dagsorden.  
a. Samrådets beretning. 

Samrådet beretning godkendt til indsendelse til kommunen. 

b. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 

På vegne Bjarne fremlagde Poul Regnskabet. Godkendt. 

c. Fremlæggelse og godkendelse af kommende års budget. 

Budget for 2017 godkendt. 

d. Gennemgang af aktiviteter for det kommende år. 

Punktet henvist til punkt 9. OK 

e. Valg til poster i Samrådet 

På valg var Formand (Poul) Næstformand (Knud) og kasserer (Bjarne) Alle var villig til 

genvalg. Alle valgt. 
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f. Valg til revisor. 

På valg var Finn Grøn Nielsen. Genvalgt. 

g. Evt. 

Intet under eventuelt. 

4. Projekt Velkommen til Godthåb (Susanne Kabel). 

Susanne K. redegjorde for sine tanker om velkomst til nye borger i byen. Hun havde selv 

haft besvær med at finde ud af de forskellige foreninger, og hun mente, at det var en god 

måde at byde velkommen til. 

Bred debat om ideen, som alle syntes var god. Ideer om forskellige måder at holde det på. 

Enighed om, at kirkebladet ville være en god indgangsvinkel til indbydelse. Der skulle 

ligeledes være en oversigt over de forskellige foreninger i Kirkebladet. Poul vil undersøge 

og sende resultatet til Susanne A. Poul har sendt til Susanne A. 

Der vil være mulighed for at få et indlæg om emnet i kirkebladet. Man mente, det var bedre 

end en løs side. Susanne K, Poul og Susanne A arbejder videre med dette. Susanne 

K har lavet et fortræffelig indlæg, der kommer i næste nummer af kirkebladet. Vi må 

så behandle det på næste møde. 

Der blev enighed om, at vi i forbindelse med byfesten vil etablere stande med de 

forskellige foreninger i Salen. Vi kunne eventuelt sørge for at det blev et mindre 

arrangement kun for interesserede, således at der ikke var et ”rend” frem og tilbage.  

Søren kom med et indlæg om at lave fælles dans med medbragt kaffe. God ide, der 

tages op på næste møde. 

 

5. Opsummering fra Borgermødet om byplanlægning. 

Alle var enig i, at det havde været et godt møde. Man var også enig om, at vi ikke skulle 

indsende en samlet indstilling fra Samrådet, men afvente oplægget fra kommunen. 

Drøftelse af ideer til projekter, der kunne få del i den pulje, der var afsat. 

Poul nævnte projekt om indgange til byen, som kommunen var kommet med, men ikke 

havde haft penge til. Poul må gerne arbejde videre med dette. Projektet er sendt ind 

til Kommunen, der vil tage det med i den videre planlægning. 

Alle skal prøver at se, om der er projekter, vi kan byde ind med. Poul spørger til tidsfrist. 

Der er ingen tidsfrist. D.v.s det følger den kommunal byplanlægning. 
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6. Sankt Hans fest 2017.  

Festen afholdes ud fra sædvanlig program. Poul kommer med arbejdsfordelingsskema 
til næste gang. 

Da det er en fredag aften kan vi godt vente med båltænding til lidt senere. Forslået 2030. 
Vedtages på næste møde. 

Taler er fundet: Formand for Borgerforeningen Peter Urban. 

Poul lejer salen, så vi har den i tilfælde af regnvejr. Salen er lejet. 

 

7. Byfesten 26. august 2017. 

Både Poul Erik og Tina havde meldt afbud, men Lone ville referer tilbage til Poul Erik. 

Poul Erik havde forinden oplyst, at der nu var skaffet 3 musikgrupper til at underholde, 
ligesom Aalborg Garden ville komme og gå gennem byen. 

TRIM vil ligesom sidste år stå som projektgruppe. Men for at det skulle lykkes, var det 
nødvendig, at det var folk til opstilling og nedtagning af telte og til opstilling og nedtagning 
af skilte. 

Poul ville sørge for skilte. 

Henrik skaffer teltfolk. 

Tilbagemelding på næste møde. 

 

8. Orientering om etablering af Brugergruppen Ridemandsmølle. 

Poul oplyste, at der nu var etableret en brugergruppe for Ridemandsmølle. Ud af denne 
var lavet en styregruppe. 

Poul fik grønt lyst til at bruge Samrådet hjemmeside til at opslå referater m.v. i. 

Der havde været afholdt møder med kommunen og der var positive tilbagesvar omkring 
rengøring, vedligeholdelse m.v. Der vil blive iværksat vedligeholdelse når frosten er ovre, 
ligesom vi skal så på alle de selvgroede træer omkring bygningerne og åen. 

Der bliver afholdt møde med Park og Natur, samt Benny onsdag den 01. marts. 
Nærmer kommer i referat fra næste styregruppemøde i Brugergruppen 

Der henvises derudover til den nye side på Samrådet hjemmeside, der vil komme i løbet af 
de næste par uger. 
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Poul gjorde opmærksom på det nye låsesystem. Man skulle huske at hente brikker hos 
Eva Brøndum. Fremover skulle man booke alle mødelokalerne, så man kunne se, hvor 
meget Ridemandsmølle blev brugt. 

Søren oplyste, at gulvet havde slået sig. Poul giver besked videre til Lisbeth Stokholm. 

Lisbeth oplyser, at det er fordi gulvet er gammelt. Der bliver ikke lavet noget ved 
det. 

 

9. Aktiviteter i Godthåb 2017. (Vedhæftet) 

Listen gennemgået. Henrik oplyste, at de havde en del flere arrangementer. Ville sende 
mail til Poul. Det samme gjaldt andre, der havde tilføjelser. Poul vil derefter løbende 
sende listen ude. 

 

10. Eventuelt.  

Godthåbbogen: 

Jørgen oplyste at man ville lave et nyt oplag. Man ville fjerne teksten på forsiden, der 
omtalte jubilæet. Man havde derudover gennemgået og revideret bogen så alt nu skulle 
være med og ingen fejl. 

Man ville på velkomsten understrege, at bogen var udgivet i samarbejde med alle 
foreninger i byen. (Samt nogle sponsorer.) 

Poul sender oplysninger om hjemmesider adresser til Susanne K. Er gjort. 

Flere foreninger foretog derefter bestilling ved Jørgen.  

Der vil komme et eksemplar rundt inden fornyet trykning foretages. 

 

Affaldsindsamling i Godthåb den 02. april 2017. 

Poul kom med en (forsinket) orientering om Danmarks Naturfredningsforenings kampagne 
for indsamling af affald den 02. april 2017.  

Debat om emnet og hvorledes vi skulle gribe det an. 

Følgende blev besluttet: 

 Poul Tilmelder Samrådet som arrangør i Godthåbområdet og får tilsendt et antal 
affaldssække til indsamling. (Tilmeldt pr. 180217 se FB) 

 Der mødes ved Forsamlingshuset kl. 1000. Efter endt indsamling vil der blive 
serveret en gang varm suppe. 
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 Susanne K og Poul forfatter et opslag til at sætte op i udhængsskabet og ligeledes 
skal det fordeles via Godthåb 9230 (eller hvad den hedder?) 

 Henrik og Poul laver et antal indsamlingsruter. 

 Poul stiller med trailer til udkørsel af affald. Vi kan låne Lyngbjerggårdsskolens, hvis 
der er behov. 

 Efterfølgende har Poul talt med Dorthe, der oplyser, at de ikke kan deltage som 
skole, men videregiver det til de minder klasser, der evt. kan indsamle i dagene 
forinden, ligesom skolen kan bringe det i ugebrevet. 

 3. klasse vil deltage i indsamlingen (besked modtaget den 28. 02. 2017) 

 Poul undersøger om der kan gives tilskud fra Aalborg kommune. Der er ingen 
tilskudsmuligheder fra kommunen. Det er flere år siden de gjorde det. 

Næste møde:  

Onsdag den 03. maj 2017 kl. 1630 til 1830 

 

Referent Poul Tradsborg  


