Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Bestyrelses- og planlægningsmøde

Dato:

onsdag den 29. oktober 2014 kl. 1630 - 1830.

Sted:

Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset.

Deltagere:

Medlemmer af Godthåb Samråd.

Fravær med afbud:

Lena, Poul Erik

Fravær uden afbud:

Ole, Anni

Poul bød velkommen og orienterede om nye medlemmer:
Charlotte var villig til at tage et nap med igen. Alle enige om, at hun var velkommen
og indtrådte i Samrådet som enkeltperson.
Lone Daasebjerg erstatter Søren som repræsentant for Lyngbjerggårdskolen ved
Dorthes fraværd.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Da der ingen repræsentanter var mødt fra Godthåb Trim udsættes evalueringen af
byfesten til næste møde.
Dagsordnen blev derpå godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 13. august 2014.
Referatet godkendt.
3. Evaluering af byfesten 2014. Herunder:
Evalueringen udgår og tages på næste møde.
a. Opstilling/nedtagning af telte
Debat om emnet. Det blev besluttet følgende:
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Den forening, der ønsker teltet fremskaffer selv folk til opsætning/nedtagning.
Mindst 4 personer pr. telt.
Torben laver en manual til opsætning og vil være tovholder ved opstillinger.
Teltene bestilles ved formanden for Samrådet.
b. Hvad skal vi i 2015? Udsættes til næste møde.
4. PT orientere om ansøgning af midler fra AKA puljen til gulve til teltet og
bogudgivelse..
Poul orienterede om, at han havde søgt kommunen om penge til indkøb af gulve
til teltene, samt penge til udgivelse af Godthåbbogen. Taget til efterretning.
5. Arrangementer omkring juletræ/adventsgudstjeneste m.v.
Fredag den 28 11 14: Børnehaverne pynter jueltræ. Borgerforeningen.
Lørdag den 29 11 14: Stort julemarked ved / i sognegårde. Menighedsrådet / FDF
Adventsgudstjeneste med efterfølgende fakkeltog til forsamlingshuset. Tænding af
jueltræ: Sognepræst / FDF / Samråd / Borgerforeningen.
Lyngbjerggårdskolen afholder juleværksted lørdag formiddag.
Søndag den 30 11 14:
Nisseløb ved TRIM 1100.
Juletræsfest for børn i forsamlingshuset.
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6. Debat om referat fra kommunen om ”grønne områder”. Placering af
affaldsstativer.
Debat om referatet. Knud have i fredningsbestemmelserne fundet en bemærkning
om at stierne skulle holdes næste som parklignede. Vi undersøger det nærmere.


Enighed om at Poul fremsender en skrivelse til kommunen om følgende:
Opstilling af 3 affaldsstativer i tilknytning til stisystemet(aftales mellem Poul
og kommunen)



Forespørgsel om vi må slå græs uden at få pligt.



Rengøring omkring kunstværk ved indgang til byen. Renovering af samme.



Oplægning af grus til at fylde huller ud.



Mere lys på stierne (eftersyn at der er lys i de opsatte)

7. Hjertestarter.
Der var intet nyt om tidspunkt. Skrivelse kommer ud så snart Poul ved noget.
8. Godthåbbogen.
Poul orienterede om hvordan han forventede arbejde skulle foregå. Der indkaldes til
første møde i løbet af november 2014.
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9. Udkast til aktivitetsoversigt for arrangementer i Godthåb.
Debat om det fremsendte udkast. Enighed om, at fremsende næste års aktiviteter til
Poul inden den 10. november, hvorpå der bliver lavet en aktivitetsoversigt for
2015. Oversigten tages op på hvert møde og rettes løbende til.
10. Debat om Samrådets opgaver og samspil med alle foreninger i byen. (Hvis vi
får tid.)
En konstruktiv debat om hvordan vi fremover skal agerer i Samrådet. Men vi
savnede Borgerforeningen og kvindenetværkets repræsentanter.
Næste møde vil være offentlig møde, idet det er årsberetning og nyvalg.
Der bliver tilmeldingsfrist, så vi kan nå at finde passende lokaler, hvis det bliver
nødvendig.
11. Eventuelt.
Dorthe oplyste, at man kunne få ("Lødige") meddelelser med rundt, når
Lyngbjerggårdskolen sendte disse ud.
Der ønskes flere nøgler til udhængsskab. Ny lås isat.
Næste møde:
Onsdag den 04. februar 2015 kl. 1630 til 1830. Lyngbjerggårdskolen.
Offentlig møde. Opslag laves til udhængsskabet.
Poul Tradsborg

