Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Bestyrelses- og planlægningsmøde

Dato:

onsdag den 07. oktober 2015 kl. 1630 - 1830.

Sted:

Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset.

Deltagere:

Medlemmer af Godthåb Samråd.

Susanne Andersen, Emil Andersen, Henrik Nielsen, Brian S. Bentzen. Lena Larsen,
Lone Daasebjerg, Bjarne Jensen, Knud Bech, Dorthe Svenstrup, Jørgen Olesen,
Susanne R. Karamperis og Poul Tradsborg
Fravær med afbud: Anni Machenhauer, Christian Møller
Fravær uden afbud: Dagsorden:
Poul bød velkommen til mødet. Specielt til Emil, der skulle vise os hjemmesiden.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. august 2015.
Referatet godkendt uden bemærkninger
3. Emil gennemgår hjemmesiden
Emil gennemgik herefter Godthåbs Samråds hjemmeside: http://godthaabsamraad.dk/
Der blev både gennemgået selve opsætningen og hvordan man bl.a. indsætter i kalender.
Jo flere der søger via google på ”godthaabsamraad” jo tætteren kommer den på toppen.
Følgende blev besluttet:




Knud skal have rettigheder til både Hammerværket og til Lokalhistorisk museum.
Emil sørger for dette.
Hvis man skal have logo påført så send en email til Emil. (Evt. Poul)
Kodeord sendes til Jørgen, Dorthe og Lone. (Er gjort)

Poul takkede Emil for en god gennemgang.
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4. Udarbejdelse af struktur for møde om fremtidig samarbejde mellem
foreningerne i Godthåb (hvor mange skal med, hvor skal det holdes?)
Referat fra formøde vedlægges
Knud gav et referat fra mødet mellem Aalborg kommune og Jørgen og Knud, hvor der
lægges op til, at der skal holdes en workshop med deltagelse af alle foreninger i Godthåb.
Ud fra dette oplæg og det udsendte referat var derefter en debat om hele problematikken:
Fordeling af aktiviteter i løbet af året og visioner for samarbejdet mellem foreningerne i
Samrådet, herunder Samrådet opgaver i forhold til kommune og andre myndigheder. Der
var ligeledes debat om tidspunktet for afholdelse og hvilke foreninger, der skulle med.
Der blev derefter enighed om følgende:








Workshoppen skal afholdes januar / februar 2016 med kommunen som ordstyrer.
Alle foreninger, der findes i Godthåb skal inviteres. Desuden skal inviteres
enkeltpersoner, der har interesse for samarbejdet i Godthåb. Endelig liste laves i
forbindelse med mødet i november. Alle må gerne tage kontakt til foreninger vi ikke
har med i øjeblikket.
Forinden mødet i november skal alle foreninger lave en liste over:
- Hvilke opgaver mener foreningen, der skal ligge i samrådet?
- Hvilke forventninger har foreningen til samarbejdet i samrådet generelt samt i
forbindelse med de fælles arrangementer
- Hvilke arrangementer i løbet af året prioriterer den enkelte forening
Disse punkter sendes i god tid og inden 03 november til Poul, der sender rundt til
alle, således at vi har et fælles udgangspunkt.
Poul kontakter Aalborg kommune omkring arrangementet.
5. Kort evaluering af byfesten 2015









Lena gennemgik kort resultaterne af byfesten:
Evaluering af Byfesten. Godthåb Trim gav udtryk for, at der kunne ønskes mere
engagement fra foreningerne i Samrådet, ellers kunne de overveje at afholde
arrangementet selv.
Borgerforeningen bød igen ind med at afholde deres jubilæumsfest sammen med
byfesten, men der var enighed i Samrådet om, at det var to meget forskelligartede
festligheder, der vil være svære at forene, så Jørgen går tilbage til BF med den
ambition at få lagt deres jubilæumsfest inden sommeren.
Menighedsrådet er allerede i tænkeboks mht nye måder, hvorpå de ønsker at
bidrage med aktiviteter til byfesten.
Der var også enighed om, at en eventuel kunstudstilling ikke skal være placeret i
den store sal, hvilket jo netop i år blev tydeligt ved, at der ikke var mulighed for at
flytte ind i tørvejr om eftermiddagen, hvor regnen silede ned.
Det blev besluttet, at alle foreninger skal gå hjem og vurdere, om de ønsker at
bidrage til byfesten næste år samt, hvad de i givet fald vil bidrage med.
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Godthåb Trim fastlægger en dato (evt flytte den til sidst i august i stedet) og på
næste samrådsmøde (d. 11. november) besluttes det, om det skal være en fælles
byfest i Samrådet, eller om Godthåb Trim afholder deres eget arrangement med løb
og tilhørende bespisning/koncert m.v.)
6. Gennemgang af arbejdsfordeling til advents arrangementer arbejdsfordelingskema vedlagt

Arbejdsfordelingsskemaet blev gennemgået. Datoerne er: fredag den 27, lørdag den 28 og
søndag den 29 november 2015. Der mangler en til at sige velkommen til juletræstænding.
Jørgen vil godt. Sang: Nu tændes 1000 julelys.. (Hvem trykker sangen.- Afgøres på næste
møde.)
7. Gennemgang af fælles aktiviteter for 2016 - udkast vedlagt
Under henvisning til ovenstående debat om fremtiden udgik dette punkt.
Efterfølgende har jeg (Poul) tænkt om ikke vi skulle begynde at lave næste års aktiviteter
allerede i foråret året forinden, således kan alle få deres egne arrangementer til at gå op.
Blot et forslag.
8. Eventuelt - herunder forslag til navn på "parken*"







Jørgen oplyste, at Chr,. Zinck gerne ville være med til at kalde parken for
Zinckparken, og han ville også give et bidrag hertil. Poul arbejder videre med
kommunen inden Jørgen igen går til Chr. Zinck.
Opslagstavlen: Brug den. Alle må rydde op.
Irisk aften var der ca. 100 deltagere. Alle med godt humør.
Telte: Poul Kraglund vil godt være tovholder. Henrik Nielsen taler med ham.
Knud omtalte et DM i Modelskibssejlads. Efterlyste nogen der kendte noget til det
og forslog, at det kunne afholdes i Godthåb.
Derudover har jeg noteret noget, jeg ikke selv kan læse. Pinligt, men vedkomne
bedes tage det med til næste møde.

9. Næste møde
Onsdag den 11. november 2015 kl. 1630-1830 i Sognegården. Sportsvænget 5,
Godthåb.
Poul Tradsborg

