Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Bestyrelses- og planlægningsmøde

Dato:

onsdag den 08. januar 2014 kl. 1630 - 1830.

Sted:

Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset.

Deltagere:

Medlemmer af Godthåb Samråd.
Bjarne, Ole, Knud, Annie, Torben, Poul Erik, Lena, Dorthe,
Charlotte og Poul

Fravær med afbud:

Henrik, Peter og Inge

Fravær uden afbud:

-

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Udover de udsendt punkter ønskedes optaget:
Optagelse af Godthåb Vandværk i Godthåb Samråd.
Dagsordnen godkendt med ovenstående punkt som nr. 2a.

2. Godkendelse af referat fra 30. oktober 2013.
Referat godkendt.
2 a. Optagelse af Godthåb Vandværk i Godthåb Samråd.
Poul Fremlagde ansøgning fra Godthåb Vandværk om optagelse i Godthåb Samråd
og ønskede samtidig, at bestyrelsesmedlem Poul Tradsborg skulle repræsentere
Godthåb Vandværk i Samrådet.
Enstemmig vedtaget.
Samtidig blev det besluttet at Poul skulle tage kontakt til Godthåb Nordre Vandværk
med forespørgsel om de ønskede optagelse i Samrådet.
Poul henstillede til, at hvis man blev opmærksom på foreninger / institutioner, der
kunne / ville være med i Samrådet, at man fik dem optaget.
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3. Endelig vedtagelse af nye vedtægter for Godthåb Samråd.
Anni ønskede at taget vedtægterne op til fornyet debat, idet hun fandt at vi ikke skulle
haste det igennem, men få det bedste ud af en vedtægtsændring. Da hun af tekniske
årsager ikke havde modtaget indkaldelse til sidste møde, samt ikke deltaget i mødet,
havde hun en del ændringsforslag.
Ole havde ligeledes ændringsforslag til vedtægterne.
Det blev derfor besluttet, at udskyde vedtagelse af vedtægterne til næste møde, idet dette
møde fortrinsvis skulle omhandle byfesten.
Anni og Ole vil inden næste møde fremsende skriftlige forslag til ændringer af
vedtægterne. Ændringsforslagene bedes fremsendt så betids, at de kan udsendes til alle
medlemmerne inden mødet.

4. Kommunens godkendelse af ansøgning om tilskud m.v. Hvordan griber vi det
an?
Poul meddelte, at vi havde fået godkendt vores ansøgning om partytelte, bænke til
anlægget og nyt udhængsskab.
Vi havde fået:
Partytelte:

kr. 18.308,-

Borde/bænkesæt:

kr. 8.385,-

Udhængsskab:

kr. 2.000,- til materialer.

Vi skal selv derudover udrede 10%, der tages af vores kassebeholdning, hvilket gør, at der
bliver en ændret fordeling fremover.
Debat om fremgangsmåde m.v..
Følgende vedtaget:





Torben undersøger omkring partytelte. Returmelding og vedtagelse via mail.
Poul undersøger om borde/bænke. (evt. ved kommunen) vedtages via mail.
Charlotte finder en til at lave udhængsskabet ( er sket - tak)
Punktet tages op på næste møde.
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5. Planlægning af byfesten 2014.
Planlægningen startede med en brainstorming, hvor der bl.a. fremkom:
Vi kan ikke bruge datoen som byens grundlæggelse, men som opstart på bysamfundet.




















Grundlæggende tema : 1864
Godthåb før i tiden og nu- set ud fra foreninger
Teknikken før og nu og evt. fremtid.
Optog gennem byen.
Udklædning - nogle / alle
Opstilling af modeller fra byen som den så ud i 1864, 1914, 1944 og 2014.
Kunstudstilling
Bagekonkurence, med tema 1864.
Morgenkaffe
Aftensafslutning med dans
Bagagerumssalg
Plakater og annoncer
Motionsløb og familieløb
Lidt godt til ganen.
Ridemandsmøllevej lukkes for færdsel
En eller to dags fest.
Ridemandsmølle contra forsamlingshuset.
Øvrige aktiviteter på festpladsen
(Jeg tror det var det meste)

Ud fra ovenstående blev arbejdsfordelingsskemaet udarbejdet. Medsendes.
Arbejdsskemaet skal være et løbende projekt, der bliver revideret til hvert møde, men som
er udgangspunktet og holdepunkt til tovholdere.

6. Eventuelt.
 Taler til Sankt Hans. Den nye formand for Hammerværket var tvivlsom af private
årsager. Der foreslås den nye præst. Henrik Nielsen vil tage kontakt til præsten, når
denne bliver ansat.
 Julebelysning i Godthåb. Ensartet julelys langs hovedgaden? Ansøgning til
kommunen og tilskud?. Fælles dag til opstilling. Medtages på kommende møde.
 Kirkeskib i Godthåb kirke. Charlotte ønskede at høre vores mening. Alle var for.
Knud undersøger om han kan skaffe et.
 Gymnastikredskaber i det fri til alles afbenyttelse. God ide. Evt. ansøgning til
kommunen. Dorthe sagde, at alle var velkommen til at benytte skolens område, når
skolen ikke selv brugte det.
 Legeplads til børn. Der manglede et sådant i Godthåb.
Emnerne medtages på kommende møder til videre debat.
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Dorthe oplyste at der fra Lyngbjerggårdskolen indstilles en suppleant for hende, når hun
ikke kunne deltage.
Det er: Søren Pedersen. Mail: eskerod-pedersen@gvdnet.dk
Han komme med på maillisten fremover.
Til fremtidige møder medbringer Bjarne brød til kaffen.

Næste møde:
Onsdag den 26. februar 2014 kl. 1630 til 1830 på Lyngbjerggårdskolen
Poul Tradsborg

Bilag:

Arbejdsfordelingsskema 2014.
Ny oversigt over medlemmer.
Anmodning fra Godthåb Vandværk.

