
 

Godthåb Samråd 
 

Referat fra : 

Emne: Arbejdsgruppemøde 

Dato: Mandag den 25. marts 2019 kl. 1700 - 1900.  

Sted: Lyngbjerggårdskole, Lærerværelset. 

Deltagere: Medlemmer af Godthåb Samråd. (Kim, Knud, Lone, Søren, 

Susanne A, Maggi, Peter, Henrik, Sussanne R, Poul Erik, Erik, Susanne K og Poul) 

Fravær med afbud: Jørgen og Dorthe   

Fravær uden afbud: - 

Poul Startede med at byde velkommen til Erik Krogstrup, der indtrådte som formand for 

Grøn Gruppe. Præsentation af de enkelte medlemmer og af Erik Krogstrup 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsordenen godkendt 

2. Kommentar til referat fra 05. februar 2019. 

Ingen yderligere bemærkninger 

3. Ren by 31. marts 2019. 

Poul orienterede om forløbet af dagen, der udgår fra Ridemandsmølle med fokus på de 

grønne områder. Ruter afhænger af antal deltagere. 

Peter sørger for suppe m.v. 

Der var derefter en debat om renholdelse af byen og hvordan vi når ud til alle borgere. 

Konklusion: Susanne K lader genoptrykke mærker til at sætte på egen skraldespand for 

hundeposer. Vil lade dem sende rundt til Samrådet. Der opfordres til god tone på FB. 

Når Ren by er overstået laver Poul et opslag til FB med oversigt over, hvad der blev 

indsamlet. 

Poul Undersøger hvor Lyngbjerggårdskole laver indsamling. 

 

 

 



 

Godthåb Samråd 
 

4. Brug af Godthåbs Samråds kalender (igen). 

Poul orienterede om den nuværende ordning med kalender på Samrådets hjemmeside og 

manglende opdatering. 

Susanne K orienterede om de to FB grupper der findes i Godthåb. Hun vil arbejde på at 

der kun kommer en gruppe (Godthåb Gruppen). Susanne K fremviste en app der kunne 

det hele: MinLandsby. Den kostede blot penge. 

Der var derefter en debat omkring hvorledes vi skulle have kalender og hvorledes vi kunne 

være sikker på at alle fik set budskaberne fra alle foreninger. 

Der blev enighed om følgende: 

Susanne K får slået de to FB grupper sammen til en gruppe: Godthåb Gruppen.  

Foreninger indsætte begivenheder på denne FB side. Ikke som opslag men som 

begivenhed. 

Der gives mail til Poul med angivelse af datoer m.v. for arrangementer. Poul sætter ind på 

Samrådet hjemmeside. 

Kirkebladet kan bruges som formidlingskilde. Næste deadline er 01 juli 2019. 

Der skal sætter opslag op i udhængsskabet, så de der ikke har FB har mulighed for at 

følge med. 

Poul sætter månedsoversigt op i udhængsskab. 

Poul undersøger ved kommunen om de vil være sponsor for MinLandsby. 

 

5. Møde med Aalborg kommune den 29 04 2019 

Poul optalte invitation fra Aalborg kommune. Stedet bliver Ridemandsmølle. Der kommer 

mail ud med endelig dagsorden. 

Input til dagsorden: 

• Opdatering af GPS, så man kan se at Zincksvej er blind. 

• Renovering af Tostrupvej og snarlig opstart af stisystemet. 

• Skilte for ænder og svaner på vejen (kan være med til at dæmpe hastigheden) 

• Klipning af hække i skel. 

• Bjergbanestien 

Poul skriver ind til kommunen og sender mail ud med endelig dagsorden. 
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6. Sankt Hans fest 23. juni 2019. 

Afvikles efter samme koncept som tidligere år. Borgerforeningen sørger for højtalere. Trine 

synger for. 

Poul bestiller hoppeborg. 

Taler: Susanne K undersøger. Hvis ikke muligt så Poul. 

 

7. Byfesten 31. august 2019. 

Byfesten afvikles efter somme koncept som sidste år.  

Henrik forsøger at skaffe mulighed for rengøring af gården. 

Henrik spørge dem der havde bod sidste år om de vil gentage. 

 

8. Grøn gruppe. 

Poul orienterede om opstarten på Grøn Gruppe med Erik Krogstrup som tovholder. 

Erik orienterede om sine visioner for arbejdet med Grøn gruppe. 

Der var derefter en debat om Godthåb som grøn by, mangfoldighederne i naturen, 

muligheder for flere blomster og mange andre gode forslag til forbedring af byen. 

Erik tager det hele med i gruppen og kommer senere med udspil  

 

9. Bookingsystemet. 

Poul orienterede om bookingsystemet som mange finder for besværlig om bureaukratisk. 

Poul vil prøve at lave en brugsanvisning. Men ellers henvise der til Aalborg kommune. 
Poul har kun med udlevering af nøgler.   

 

10. Ny Køreplan – Høring 

Vi skal være meget opmærksom på, at afgangen 0720 bevares, og at der ikke skal være 
færre afgange om morgenen. Alle prøver at undersøg omkring ændringerne og sende 
bemærkninger til Poul inden den 03. april. Poul sender så samlet ind. 
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11.  Bordet rundt. 

Susanne K: Købmanden åbner den 04 04 2019. Der vil bliver lavet udsmykning og 
Borgerforeningen sætter flag op. Der bliver lavet træer foran, hvor man kan hænge 
påsketing. 

Kim: Næste år dilletant er den 07 03 2020 (er sat i kalender.) Det have været et godt år i 
år. Ingen klager kun ros. 

Knud: Hammerværket er i gang med at forberede næste års 25. års jubilæum. Input 
modtages. 

Lone: Mette købmand penge er indsat på kontoen. 

Søren: Møllekvadrillen har arrangement den 06 og 07 april i Møllen. Skal desuden være i 
Nibe i juni. 

Maggi: Dato for stormøde for kvindenetværket er ændre til den 11 04 2019. 

Poul Erik: TRIM har standerhejsning den 02. april 2019.  

Susanne A: FDF har generalforsamling den 27. marts 2019 kl. 1930. Alle er velkommen. 

Hun oplyste derefter om kommende arrangementer i regi af kirken. Alle var omtalt i 
kirkebladet og sat på kalender. 

Peter: Der havde været afholdt generalforsamling i Borgerforeningen. Alle pladser i 
bestyrelsen var nu besat. En god generalforsamling. Regnskabet havde vist et godt 
resultat. 

Den 09. april er der Stegt flæk  m.v. Pris 40,- kr.  Borgerforeningen står for arrangementet. 

Poul: Omtalte at Godthåb Vandværk I/S havde en kampagne i gang med ”Mit vand”. Der 
vi komme yderligere tiltag i løb et af året. 

12. Eventuelt.  

Erik: Omtalte Lions Club i Svenstrup. Der var mulighed for foreninger at søge støtte der. 
Lions Club forestod ligeledes salg af gødning i Svenstrup / Godthåb området. 

 

Næste møde:   

Torsdag den 13. juni 2019 kl. 17 – 19. Lyngbjerggårdskolen. 
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Poul Tradsborg  


