Godthåb Samråd
Referat fra arbejdsgruppemøde / Brugergruppemøde Ridemandsmølle :
Emne:

Brugergruppemøde og Arbejdsgruppemøde

Dato:

tirsdag den 06. juni 2017 kl. 1900 - 2100

Sted:

Ridemandsmølle, Foreningsstuen.

Deltagere:

Medlemmer af Godthåb Samråd og Brugergruppen
Ridemandsmølle

Fravær med afbud:

Knud, Dorthe, Henrik, Kim, Susanne K.

Fravær uden afbud:

-

Poul bød velkommen til dette fælles møde.
Poul Orienterede om, at der i udhængsskabet var ophængt en efterlysning for
bortløbet kat. Reglerne for udhængsskabet opfrisket. Enighed om, at det kun var til
foreningsmeddelelser. Poul fjerne efterlysningen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Poul ønskede indsat et punkt 4A – Sankt Hans festen. OK
2. Kommentar til referat fra den 03-05-2017 (Samrådets)
Ingen bemærkninger til referatet.
3. Orientering om arbejdet i Brugergruppen Ridemandsmølle, samt nyt fra Aalborg
kommune.
Poul orienterede om det arbejde, der var foregået indtil nu, og som fremgik af
referaterne, der findes på hjemmesiden for Godthåb Samråd.
Poul gennemgik derefter ”Aftalen mellem Sundhed og Kultur og Godthåb Samråd
om tilsyn med Ridemandsmølle”
Der var enighed om, at det var en god aftale, men at den også krævede en indsat fra
Samrådet side.
Aftalen er udsendt til Samrådet og Brugergruppen.
Poul appellerede til, at selvom man havde en adgangsbrik, at fik booket lokaler, så
kommunen kunne se vi brugte lokalerne.
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4. Rengøringsdag i møllen??
Forslag om rengøringsdag forud for byfesten. Datoen 16. august 2017
Brugergruppen havde foreslået en rengøringsdag forud for byfesten. Ideen debatteret.
Det blev aftalt, at dagen skulle splittes op, således at der blev foretaget noget rengøring
den 16/08 kl. 1630 (toiletter og lign.) og derefter en rengøring/oprydning efter byfesten.
Fastlagt til søndag den 27 / 08 kl. 1000.
Til rengøringsdagen den 16, vil der blive givet pizza m.v. til dem der deltager.
Styregruppen fra Ridemandsmølle kommer med forslag, men man kan allerede nu melde
sig til egen forening.
Hvis man ikke bliver færdig med rengøring den 27, fortsætter det den 29.
4A: Sankt Hans festen.
Der var et par uafklarede punkter:
Scene til tryllekunster: Carsten vil få bragt en del af scenen ned til dagen.
Bænke: Borgerforeningen opstiller bænke.
Annonce: Bjarne indrykker i ugen før.
5. Byfesten 2017
Se referat fra 03 05 og arbejdsfordelingsskema. Vi skal have lidt styr på
arbejdsopgaverne.






Ungdomsskolen lokaler er lånt og foreninger skal lave en stand. Der bliver åbnet i
tiden 14-16.
Øvrige opgaver som anført i referat fortsætter. OK.
TRIM varetager den øvrige koordination.
Poul sørger for ansøgninger
TRIM holder møde den 12 06 for nærmer koordinering.
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6. Bordet rundt. (Hvis vi når det)
Poul orienterede om mødet for Samrådene med Aalborg kommune. Referatet bliver
udsendt til Samrådet.
Poul forespurgte til om vi skulle søge om penge til indkøb af bænke til anlægget. Jørgen
oplyste, at Chr. Zinck stadigvæk ville betale for bænke, hvis man navngav anlægget Zinks
Kanalanlæg. Poul undersøger og vender tilbage. Ellers OK til at ansøg om køb af bænke.
Susanne A orienterede om ny organist (barselvikariat). I FDF var kommet ny formand,
Thomas Kasper. Der var kommet en god ånd og man havde gode forhåbning til fremtiden.
Som noget nyt ville man lave familieweekend i FDF.
Julebanko bliver den 22. november 2017.06.09
Jørgen oplyste, at han nu repræsenterede Historisk Forening, hvor han var valgt ind i
bestyrelsen. Foreningen har åbnet hus hver onsdag. Man vil gerne modtage ting fra
foreningslivet i Godthåb.
Peter oplyste, at man havde holdt et jubilæum for pionererne, der nu havde eksisteret i 10
år, og fortsat laver et flot stykke arbejde.
Scenerenoveringen var nu næste færdig og det var blevet flot.
7. Eventuelt. Herunder næste møde.
Næste møde for Samrådet: 26. oktober 2017 kl. 1900 til 2100. Stedet vil komme
senere.
Næste møde for styregruppe Ridemandsmølle: 09. august 2017 kl. 1630 til 1730.
Foreningsstuen, Ridemandsmølle.

Poul Tradsborg

