Godthåb Samråd
Referat fra arbejdsgruppemøde:
Emne:

Arbejdsgruppemøde

Dato:

onsdag den 09. november 2016 kl. 1630 - 1830.

Sted:

Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset.

Deltagere:

Medlemmer af Godthåb Samråd: Bjarne, Knud, Peter, Eva,
Søren, Poul Erik, Lone, Susanne A, Henrik, Dorthe, Kim og
Poul.

Fravær med afbud:

Susanne K

Fravær uden afbud:

ingen

Poul Bød velkommen til Kim Buus, der herefter deltager som repræsentant for
støtteforeningen til Dilettant i Godthåb. Kort præsentationsrunde.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 28 09 2016 (Godkendt 10 10 2016).
OK Peter sender kopi af Susannes udkast til skrivelse til nye tilflytter til Poul.
3. Status på økonomi. Vores budget var:
a. Administration hjertestarter og hjemmeside 2500
b. Diverse møder
c. Sankt Hans Fest
d. Byfest
e. Julearrangement

1500
5000
5000
1000

Bjarne oplyste, at vi holder budgettet. Vi har pt kr. 6131,- tilbage. Taget til efterretning.
4. Byfesten 2016.
a. Fordeling af udgifter:
i. Budget
5000
ii. Annonce
1049,iii. Folder
ca
1100,iv. ½ delen af udgift til afspærring ca
1250,v. Restbeløbet på ca. 1600,-Bruges til betaling for bistand fra FDF.
Fordelingen vedtaget enstemmigt.
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b. Byfesten 2017
Byfesten 2017 afholdes den 26. august med samme koncept som i 2016. TRIM lovede at
fungere som projektholder.
Dorthe oplyste, at skolen på samme tidspunkt havde 25 års jubilæum. Man havde
besluttet at holde de to ting adskilt, således at skole ville holde festen enten før eller efter
byfesten.
Eva forespurgte til kunstudstilling i salen. Men i tilfælde af dårligt vejr skal salen hurtigt
kunne ryddes, så man kan sidde indendørs at spise. Eva måtte desværre konkludere, at
der ikke er plads til en kunstudstilling i forbindelse med byfesten. En eventuel fremtidig
kunstudstilling i Godthåb må arrangeres i anden sammenhæng.
TRIM lovede at være hurtig ude med informationer og henvendelser til øvrige foreninger.

5. Aktiviteter omkring advent 2016.
a. Pyntning af juletræ i Forsamlingshuset?
Borgerforeningen forestår pyntning i samarbejde med børnehaverne fredag den 25.
november.
b. Lørdag den 26. november:
Julemarked 10-16: OK telt stilles op torsdag.
Lyngbjerggårdskolens julelørdag 0900 – 1230 elever og forældre.
Koncert i Godthåb Kirke 1630 – 1730: Steffen Rasmussen.
Fakkeltog derefter: Menighedsrådet køber fakler.
Tænding af juletræ ved Forsamlingshuset: Henrik sørger for sange. Poul spørger v.
Susanne K. om hun og nogle børn vil synge for. Poul kontakter Jørgen O til at byde
velkommen.
Peter beklagede, at de ikke kunne lave suppe i forbindelse med tænding af juletræet, men
der var ikke mandskab til dette. Køkkenet var dog ledig, hvis andre foreninger ville
byde ind på det!!!
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c. Søndag den 27. november: Adventsgudstjeneste i kirken kl. 1100.
Juletræsfest i Forsamlingshuset. V. Borgerforeningen.

6. Fælles aktiviteter for 2017:
a. 23-07 Sankt Hans
b. 26-08 Byfest
c. 01 til 03-12 Advents arrangement.
d. 26-02 Fastelavn: Menighedsråd, FDF og Borgerforeningen
e. 13-08 Håndværkerdag
f. 09-09 naturtur ved Hammerværket
g. 10-09 jazz i Hammerværket
h. 04-10 Christian Mejldal i Godthåb Kirke.
i. Andet ???
Listen udfyldes løbende
7. Budget for 2017??? Samme som 2016??
Budget for 2017 samme som 2016. Enstemmig vedtaget.
8. Eventuelt. Herunder næste møde: Årsmøde med offentlig adgang.
Årsmøde afholdes onsdag den 15. februar 2017 kl. 1630 til 1830 Lyngbjerggårdskolen.
Poul sætter indbydelse op i udhængsskabet. Sædvanlig dagsorden sendes ud i god tid.

Susanne A.: Anmodede om, at man i forbindelse med annoncering af begivenheder i
udhængsskabet anvendte A4 størrelse. Det kneb med pladsen, når der blev brugt A3. OK
alle enige.
Poul omtalte puljen til byggeri for kulturtilbud. Det kunne evt. være en mulighed for TRIM.
Knud:

Omtalte et møde med Teknisk forvaltning om regulering af åen.

Henviste til Naturguiden, hvor Hammerværket var medarrangør af 2
arrangementer. Kunne være en mulighed for andre foreninger. Der var deadline for 2017
den 09 12 2016.
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Statuen ved indkørsel var nu nymalet og soklen flyttet og malet. Der manglede blot at
sætte statuen på plads.

Peter: Havde netop afholdt bogcafe i samarbejde med Aalborg bibliotek med ca. 30
deltager. En fin aften.
Poul Erik: Lygteløbet var forløbet pænt med ca. 90 deltagere.
Susanne A.: Henledte opmærksomheden på næste kirkeblad om kommende aktiviteter.
Henrik: Omtalte det nye ”julekor” som Susanne K havde startet. Ikke alle var klar over det
og Henrik videresender annoncen om julekoret. (er gjort). Se endvidere FB.
Søren forespurgte til hjælpemidler til rengøring i salen i Ridemandsmølle. Længere debat
om emnet, der sluttede med, at Poul tager kontakt til Lisbeth Stokholm om
brugergruppe og rengøring m.v. (kontakt er taget, kommer i anden mail.)
Opbevaring af telte fra Samrådet og flagstænger fra Borger foreningen taget op til debat.
En mulig løsning kunne være den bevaringsværdige Tørrehal. Knud vil tage kontakt og
evt. invitere Poul med.
Forespørgslen om opfølgning fra forårets møde med Aalborg Kommune By og
planlægning. Poul følger op.
Poul havde den 10 11 2016 kontakt til den nye sagsbehandler – Lise Nørgård – Der
vil komme materialer ud i løbet af december og borgermøder vil blive afhold i løbet
af januar 7 februar 2017.
Poul takkede for godt møde og ønskede alle en god jul og et godt nytår.

Poul Tradsborg

