Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Arbejdsgruppemøde / Brugergruppemøde

Dato:

Tirsdag den 21. september 2021 kl. 1900-2100.

Sted:

Mødelokalet, Ridemandsmølle.

Deltagere:

Medlemmer af Godthåb Samråd, og medlemmer af
Brugergruppen Ridemandsmølle:

Fravær med afbud:
Fravær uden afbud:

Maggi, Susanne K, Erik
-

Poul bød velkommen til mødet. Som nyt medlem var Per Mangaard, der repræsenterer
TRIM, Godthåb. Han blev ved en fejl fra min side først præsenteret under pkt. 6 –
undskyld. Men meget velkommen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt
2. Sankt Hans fest 2021. Evaluering – Taler 2022?
Enighed om, at det havde været en god fest. Der var mange mennesker ved de forskellige
boder. Både Borgerforeningen og Lyngbjerggårdskolen havde udsolgt, og der var også
mange ved FDF.
Højtaleren var bedre, men vi skal forsøge at placere dem anderledes (højere) og skal
desuden have en tribune til taler / sanger.
Omkring bålet, skal der laves en aftale om opsyn / slukning.
Der bør være en førstehjælpskasse til rådighed.
Taler 2022. Ingen bud pt, men alle skal forsøge at finde en.
3. Møde i Planzone 6 den 28 09 2021. (Holdes i Ridemandsmølle).
Poul orienterede om hvordan Aalborg kommune havde inddelt alle Samråd i zoner. Vi er i
zone 6, hvor Poul er formand.
Der skal holdes møde for alle i zone 6 den 28. Afholdes i Ridemandsmølle.
Erik, Peter og Poul deltager. (Vi er vært, men kommunen betaler fortæring).
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4. Økonomi v. Lone
Lone gennemgik regnskabet, der nu var delt op i henholdsvis Samråd og Brugergruppe.
Det er kun regnskab for Samrådet, der skal til godkendelse ved kommunen. Foreløbig
regnskab vedhæftes.
Poul orienterede om ansøgning om værktøj til Grøn gruppe. Vi kan forvente at få kr.
11.500,-, men vi må ikke begynde at indkøbe, før det er godkendt engang i oktober /
november. Indtil da må Grøn gruppe bruge eget værktøj.
Der var derefter debat om fordeling af pengene. Poul kommer med et oplæg, når vi har
endelig tilsagn fra kommunen.
Under dette punkt blev også diskuteret forslag om møde for nye tilflyttere. Aftalt at vi
forsøger at lave et i februar / mart 2022, hvor Borgerforeningen stiller forsamlingshuset til
rådighed og Samrådet står for udgifterne.
Henrik foreslog at vi også kunne lave en elektronisk informationstavle. Der eksempelvis
kunne stå ved købmanden. Borgerforeningen havde talt med Mette – negativ. Aftalt at
Poul tager en snak, og vi så vender det igen.

5. Grøn gruppe (vilde blomster og Gule hus, indkøb af materialer)
Benny orienterede om arbejdet med områder til vilde blomster. Det var Erik, der havde
kontakte, men det forventes at der bliver sået til foråret.
Benny omtalte rengøringen af p plads ved forsamlingshuset og det videre arbejde, som
Grøn gruppe vil lave. Næste møde er lørdag den 30. oktober.
Det skal undersøges og være på plads ved etablering af gruppen. (Tyveriforsikring og
arbejdsulykkesforsikring)

6. Byfest 2022
Per orienterede om, at TRIM havde drøftet deres arbejde med byfesten. Deres forslag er,
at TRIM står for afholdelse af løb omkring middag og en form for forplejning. Derudover vil
de ikke være tovholder for andet.
Debat om hvordan vi kan komme videre, idet der skal være flere kræfter til at lave
byfesten.
Aftalt at man går hjem i egen forening og finder ud af hvem der kan hjælpe og med hvad.
Det aftales så på næste møde, hvordan vi forholder os.
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7. Hvilke aktiviteter skal vi have resten af året???
Julemarked ved sognegården den 20. november 11-16. Ved ikke endnu om der skal telte.





FDF –julebanko. Det er ikke endelig afklaret. Benny og Susanne A. arbejder videre
med det. Der skal også der bruges nogle hjælpere. Evt. forældre for dem der har
spejder.
Juletræstænding finder sted den 27. november 1530. Det bliver en lidt udvidet form,
idet borgerforeningen ikke afholder juletræ i år (forsamlingshuset booket). Nærmere
vil komme.
Borgerforeningen fortsætter med julebelysning, og får etableret julebelysning i 9
elmaster.
Lone og Peter sørger for juletræer ved indgang til Godthåb.

8. Bordet rundt.
Lone –




Knud: Ny ejer på Zincksarealet. Der vi komme ny byplan for området. Ny ejer er
positiv over for museet.
Der er ved at blive sat nye vinduer i museet.
Der holdes åben mandag og tirsdag i uge 42., ligesom der bliver rundvisning for
Real Dania om onsdagen.

Søren: Folkedanseren startet op igen. Der er pt 16 medlemmer. Næste år skal der være
landsstævne i Aalborg. Det bliver en stor opgave for afdelingen, diet de nok skal stå for det
meste. Det bliver uge 29 med ca. 800 deltagere.
Mick: Nu skulle det være rigtig. Multihallen forventes at komme i udbud efterår 2021.
Skolen helt fyldt op. Kun 3 ledige pladser. 212 elever.
Jørgen –
Benny –
Henrik:




Formiddagscafe er startet op igen. Se kalenderen for alle arrangementer
Den 14. oktober er der fællesmøde, hvor Søren Pind kommer.
Der arbejdes om ændring af kirkegården, idet begravelsesmønstret er ændret. Der
laves også lidt mere biodiversitet.

Kim: Dilettant kommer igen. Bliver den 05. marts 2022. De er gået i gang med at øve.
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Susanne A:




Der er nu 17 spejdere i Godthåb, men der mangles hårdt ledere.. De har været
afsted på lejr.
Landsstævne er udskudt til afholdelse 2022.
Der er startet strikke cafe.

Per: Der er god stemning i TRIM, men der mangler der også frivillige, så man starter op på
at få flere til frivilligt at tage en tørn. Der uddannes fortsat løbe guider.

9. Eventuelt
Under dette punkt blev drøftet den manglende borgerinddragelse i forbindelse med
udstykning af Runesvinget. Det aftales, at Poul tager en kontakt til Lise Nørgaard og
derefter sender orientering ud.

10. Næste møde:
Tirsdag den 11. januar 2022 kl. 19-21.

Referent.
Poul Tradsborg

