Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Bestyrelsesmøde

Dato:

Onsdag den 19. september 2012 kl. 1700 til 1830

Sted:

Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset.

Deltagere:

Borgerforeningen, Lyngbjerggård skole, FDF,
Menighedsrådet, Kvindenetværk, Godthåb Trim,
Sognepræsten, Hammerværket, enkeltpersoner.

Fravær med afbud:

Sognepræsten

Fravær uden afbud:

Kvindenetværket

Der forelå følgende dagsorden: Dagsorden skrevet med kursiv
Referat med alm. skrift:
Poul bød velkomme. Specielt velkommen til Lena fra Godthåb Trim.
Præsentation af de enkelte medlemmer.
1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordnen godkendt.
2. Godkendelse af sidste referat.
Referat godkendt. Man vil gerne fremover have både referat og mødeindkaldelse ud
som PDF. OK.
3. Orientering fra den enkelte foreninger.
De enkelte foreninger orienterede om årets forløb indtil i dag, herunder de
forskellige jubilæer.
4. Holdninger til "grønne områder " i Godthåb!
Debat om vedligeholdelse og brug af de grønne områder i Godthåb. Hvem har
vedligeholdelsespligten og hvad omfatter den.
Enighed om at Samrådet ved Poul indbyder kommunen til en drøftelse, der bl.a. skal
omfatte:
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Bålplads / skøjtebane.
Vedligeholdelse af stier omkring søen
Hvad dækker entreprisen med HedeDanmark?
Udarbejdelse af kort med oversigt over, hvem der er
vedligeholdelsesansvarlig.
Hvordan skal det videre forløb i det fredede område være.

5. Evaluering af Sank Hans Festen.
 Noget der skal ændres.
Fordeling af arbejdsopgaver og midler var i orden. Dog skal skolen ikke opstille
borde og bænke.


Taler til 2013??

Flere gode forslag. Poul arbejder videre.
6. Planlægning af arrangementer omkring julen 2012.
Fredag den 30. november 2012: Juletræet i forsamlingshuset pyntes af
børnehaverne i Godthåb v. Borgerforeningen.
OK. Kim Buus har kontakt med børnehaven.
Lørdag den 01. december 2012: (Adventsgudstjeneste og tænding af juletræ).






Julegudstjeneste kl. 1630. ca. 40 minutter.
Dorthe arrangerer en klasse, der deltager samt bærer fakler.
Torben fremskaffer fakler. Kirken betaler.
Fakkeltog fra kirken til forsamlingshuset. I forbindelse med tænding af
juletræet synges: Nu tændes tusinde julelys
Derefter takkes der af, idet der er så mange arrangementer, at Samrådet
ikke forventer deltagele til fælles spisning..

OK
Søndag den 02. december 2012: Juletræsfest i forsamlingshuset.
Borgerforeningen arrangerer juletræsfesten for Samrådet. Michael Back kommer og
underholder m.v.
Samrådet støtter arrangementer med kr. 1500,OK
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7. Øvrige arrangementer som Samrådet skal stå for (sponsorerer)
Fastelavn 2013.
FDF forestår som sædvanlig. Samrådet giver kr.1500,Dilettant 2013:
Afholdes af Borgerforeningen. Evt. tilskud afgøres på næste møde.
8. Regnskabet.
Bjarne fremlagde forbruget af penge til d.d. Det havde været let at ordne regnskabet
til Sank Hans.
9. Eventuelt.
Åbent hus på Hammerværket. Flot arrangement.
Opslagstavle ved købmanden. Elo vil forsøge at skaffe en sponsor (Krone vinduer)
Nærmer følger.
Fælles fest i Godthåb. Skal alle foreninger gå sammen og lave en fælles byfest.
Tages op på næste møde, men man må gerne spørge i sit bagland.
Græsningslav. Poul vil undersøge om der er stemning for et sådant i forbindele med
pleje af de grønne områder.
Deltagelse i møde med kommunen den 07 november 2012??
Poul kan ikke deltage. Når indbydelse kommer sendes den rundt så man kan
tilmelde sig.
10. Næste møde.
Afholdes tirsdag den 05. februar 2013 kl. 1600 til 1830.
Der skal under mødet forsøges at lave en fælles aktivitetsliste.
Referent
Poul Tradsborg

