Godthåb Samråd
Referat fra arbejdsgruppemøde:
Emne:

Arbejdsgruppemøde

Dato:

torsdag den 26. oktober 2017 kl. 1900 - 2100

Sted:

Sognegården, Godthåb.

Deltagere:

Medlemmer af Godthåb Samråd

Fravær med afbud:

Søren, Dorthe, Lone, Poul Erik, Tina

Fravær uden afbud:

-

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsorden godkendt med nye punkter: 5 c – Juletræ Ridemandsmølle og 6e MTB bane.
2. Kommentar til referat fra den 06 06 2017 (fællesreferat)
Ingen kommentar
3. Evaluering af Sankt Hans fest 2017
Festen havde forløbet planmæssig.
a. Skal vi have hoppeborg tilbage
Poul havde skaffet den samme hoppepude som til byfesten. Enighed om at vi skulle bruge
den.
Tryllekunstneren skulle ikke med næste år.
Spejderen kunne muligvis udvide deres arrangement.
TRIM forespørges om de kan lave børneløb
b. Taler til 2018
Peter Urban vil godt holde tale. Vi skulle samtidig se om der kom nye kandidater ind i
byrådet. Tages op på næste møde.
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4. Evaluering af Byfesten 2017
a. Projektledelse 2018 25/08
 TRIM havde sagt ja til at være projektledelse næste år. Der skulle i denne
forbindelse også deltage personer fra andre foreninger. Tages op med TRIM.
 Festen havde i 2017 være fin. Der var forslag til yderlige tiltage til næste år:
Anderæs og Lykke hjul.
 Borgerforeningen foreslog at holde en ungdomsfest fredagen før. Alle syntes det
var en god ide. Borgerforeningen arbejder videre med ideen. Evt. afholdelse i salen.
Poul booker.
 Maleriudstilling: Eva, om kvindenetværket vil arrangere en maleriudstilling. Vender
tilbage til Poul. Evt. også noget for børn????
 Foreningsudstillingen skal flyttes ud i gården
 Der kan evt. laves bod med grøntsager. Susanne A vender tilbage.

b. Borde/bænke
Poul orienterede om ansøgning til kommunen om borde/bænkesæt, samt nyt depotrum.
5. Adventsarrangementer
a. Kirken
 Afholder julemarked den 25. november 2017.
 Ingen fakkeloptog
 Adventsgudstjeneste om søndagen.
b. Borgerforeningen
 Afholder julearrangement lørdag den 02. December 2017. kl. 1300.
c. Juleudsmykning i parken – forslag erstatning for juletræ??
 Poul fremlagde forslag der var fremsendt af Susanne Kabel om et stort juletræ på
festpladsen og derudover lys på hækken rundt omkring. Stor enighed om dette.
Peter undersøger priser og aftaler yderligere med Poul. Tændes 01. December.
 Borgerforeningen skaffer juletræ
 Der ønskes et juletræ til salen i Ridemandsmølle. Henrik indkøber ved FDF og
aftaler yderligere med Charlotte B. Nielsen fra dagplejen. Betales af Brugergruppen
Ridemandsmølle.
d. Fastelavn 2018
Afholdes af Menighedsrådet / Kirken, FDF og Borgerforeningen den 11. februar 2018.
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Budget
Poul indledet med at forklare om de forskellige budgetter. Det fra kommunen var på
15.000 og vi skulle aflægge regnskab for dette til kommunen efter gældende regler.
Derudover havde vi nu fået 10.000 i forbindelse med varetagelse af opgaver i
Ridemandsmølle. Disse midler kunne vi selv råde over og skulle ikke aflægge regnskab til
kommunen. Bjarne fører 2 sæt regnskaber.
e. Budget fra kommunen
Følger det budget vi fastsatte.
f. Brug af midler fra Ridemandsmølle
Det blev besluttet at vi skulle bruge penge til fordel for mindre foreninger i Godthåb, samt
som reserve til yderlige tiltag i byen. I første omgang blev der bevilliget kr. 1000,- til FDF
og kr. 1000,- til dilettantforeningen. Bjarne sørger for udlevering.
g. Budget for 2018
Ud fra ovenstående laver Poul budget for 2018 til næste møde.
h. Ansøgning om bord/bænke (egen udgift)
Der er ansøgt kommunen om borde bænke. Egen udgiften vil TRIM være behjælpelig
med.
6. Placering af BÆNKE doneret af Chr. Zinck
Det fredede område er nu navngivet som Zinksparken, hvorefter Chr. Zinck har doneret kr.
15.000 til indkøb af bænke. Poul er i gang med at indhente priser ved kommunen, men ca.
3 bænke bliver det til.
a. Placering
Skal aftale med Park og natur, men foreslås langs kanalen.
b. Indvielse og navngivning
Når bænke og skilte med navn er på plads, skal der laves en formel indvielse. Det
forventes at vi kan gøre det til foråret. Emnet tages op på næste møde.
Knud spurgte til vedligeholdelsespligten. Poul undersøger.
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7. Bordet rundt. (Hvis vi når det)
Poul:



Varmesystemet i salen i Ridemandsmølle var lavet.
Antal skraldespande kunne reduceres til 3. Besked gives til Kommunen.

Jørgen:




Historisk forening efterlyse regnskaber og årsberetninger fra alle foreninger,
Modtages både i papirformat og på USB stik.
Nye åbningstider: 1. mandag i måneden kl. 19-21.
Den 14/11 kl. 1900 er der besøg på Gl. Apotekermuseum, Jens Bangs Stenhus,
Aalborg. Ingen tilmelding. Bare mød frem.

Peter:





Oktoberfest udsolgt uden at have været annonceret.
Der afholdes igen julefest for pionere.
Der er nu godt 200 medlemmer af Borgerforeningen.
Der er travlt, men det går godt.

Henrik:



Gennemgik de forskellig arrangementer i sognegården resten af året og i foråret.
Var ført ind i kalender på hjemmesiden.
Der var mortensaften komsammen den 10. november i sognegården.

Martin oplyste, at der var 25 medlemmer i ungdomsklubben.
Kim orienterede om besværligheden ved at skaffe nye ”skuespillere”.
Susanne A fremviste det nye initiativ fra kirken med fremstilling af strikkede dåbsklude.
Knud:





Det havde været en god sæson for museet.
Efterårets arrangement havde haft besøg af 2-300 personer.
Man havde været i gang med udvindelse af jern fra myremalm, og havde nu noget
råjern, som man ville arbejde videre med næste år.
Der manglede stadigvæk afgørelse om Østre Smedje, vente på den nye byplan.
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8. Eventuelt. Herunder næste møde.
Næste møde fastsat til den 01. Februar 2018 kl. 1630 til 1830 på
Lyngbjerggårdskolen.

Poul Tradsborg

