Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Bestyrelses- og planlægningsmøde

Dato:

onsdag den 17. juni 2015 kl. 1630 - 1830.

Sted:

Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset.

Deltagere:

Medlemmer af Godthåb Samråd.

Fravær med afbud:

Henrik

Fravær uden afbud:
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsordenen.
Dagsorden godkendt

2) Godkendelse af referat fra 08.04. 2015
Referat godkendt
3) Sankt Hans Fest 2015
a) arbejdsfordelingsskema
b) Udkast til program
c) Udkast til opslag
d) Taler
e) Underholdning for små og store
Arbejdsfordelingsskema gennemgået. (Alt gik godt og stort fremmøde)
Revideret arbejdsfordelingsskema vedhæftes til brug for næste år
4) Hjemmeside for Godthåb Samråd.
Debat om hjemmesiden. Poul opfordrede til at holde den a jour.
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5) Nyt fra kommunen
Poul orienterede om:
Møde mellem Aalborg Kommune og alle Samråd. Referat kommer senere.
Møde mellem Vandværker / Samråd / Aalaborg kommune i sydvest del af
kommunen. Referat fra mødet fremkommer senere.
Aalborg kommune vil gerne have, at vi kommer med et navn til vores grønne
område. Jørgen forespørger ved Zinck om vi kan bruge hans navn mod tilskud.
6) Byfesten 2015
a) Arbejdsfordelingsskema.
Arbejdsfordelingsskemaet gennemgået. Revideret vedlægges.
7) Gennemgang af aktivitetsoversigt.
Aktivitetsoversigten gennemgået. Revideret oversigt kommer senere. Husk at få
datoerne med på Hjemmesiden
8) Debat om Samrådets opgaver og samspil med alle foreninger i byen.(Hvis vi får
tid.)
Udgik
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9) Eventuelt.
 Portal ved indgangen til Godthåb. Samme system som ved Svenstrup. Poul
undersøger ved kommunen
 FDF har fået ny bestyrelse. Susanne Karamperis, bliver ny formand.
 Dorthe orienterede om ødelagte telte. Skolen sørger for erstatning.
 Jørgen: Taler til Sankt Hans 2016: Mads Duedahl. OK
 Højvangsskolen skal igen forsøges at inddrages i arbejdet. Poul skriver til dem.
 Lena orienterede om arbejdet i TRIM.
 Torben oplyste, at han ikke længere kunne være tovholder på teltene. Alle
prøver at finde en i egen forening, så vi kan få en fælles tovholder.

Næste møde:
Onsdag den 12. august 2015 kl. 1630 til 1830 på Lyngbjerggårdskolen

Poul Tradsborg
Bilag:
Arbejdsfordelingsskema Sankt Hans 2015
Arbejdsfordelingsskema byfest 2015.

