Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Arbejdsgruppemøde

Dato:

Torsdag den 09. juni 2016 kl. 1630 - 1730. (1830)

Sted:

Lyngbjerggårdskolen.

Deltagere:
Medlemmer af Godthåb Samråd: Dorthe, Jørgen, Knud,
Bjarne, Henrik, Poul Erik, Brian, Susanne. Eva, Søren og Poul
Fravær med afbud: Susanne, Lone, Tina
Fravær uden afbud: Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen godkendt med den ændring at møde vare til 1830. Poul beklager
fejlskrivning i indkaldelsen
2. Godkendelse af referat fra Årsmødet 2016.
Referat forhåndsgodkendt.
Jørgen ønskede tilføjet. At Borgerforeningen var villige til at være tovholder på projekt:
Ren by 2017. Ingen yderligere bemærkninger.
3. Tryghedsvandring i Godthåb.
Som aftalt på sidste møde har Poul tilskrevet kommune om manglende belysning og grus.
Vi afventer svar.
4. Borgerforeningens Jubilæumsfest.
Jørgen omdelte program for Godthåb Borgerforenings fest i dagene 17. til 19. juni. Et stort
og flot program med mulighed for alle kan deltage på et tidspunkt. Knud oplyste, at der
søndag den 19 var Mølledag. Der ville være en vandring langs kanalen, men den havde
ingen indflydelse på selve feste.
Samrådet ønsker Borgerforeningen en god fest.
5. Sankt Hans Fest 2016. Arbejdsfordelingsskemaet vedhæftes.
Arbejdsfordelingsskema gennemgået. Skolen ønsker ingen telte i år. Skolen deler sange
ud. Bjarne har sørget for annonce og plakat til udhængsskabet. Revideret skema
vedhæftes.
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6. Byfesten 27. august 2016. Arbejdsfordelingsskemaet vedhæftes
Brian udleverede et foreløbig program for byfesten. Programmet vedhæftes.
Der forventes mindst 300 personer. Tages med i ansøgning.
Poul undersøger om der kan skaffes sponsor til skilte i forbindelse med omkørsel.
Poul Erik vil forestå udarbejdelse af folder til byfesten. Input sendes snarest til Poul Erik.

7. TRIM ruter i Godthåb.
Intet hørt fra kommunen.
8. Bordet rundt
Poul oplyste, at Godthåb Vandværk I/S vil starte på udskiftning af hovedledninger på
Ærenprisvej, idet de var ved at være rustet væk.
Jørgen og Poul deltager i møde mellem Samrådene og Kommune.
Dorthe: Skolen forhøjer antal elever fra 20 til 21. Der er ansat en ny musiklærer.
Jørgen: Jubilæumshefter er næsten færdig. Vil blive på 52 sider. Det vil blive udleveret til
interesserede under jubilæumsfesten og kan derefter afhentes hos købmanden.
Knud: God til slutning til de arrangementer, der har været i løbet af foråret. Der er ansat 2
piger til at vise rundt og holde butikken åben i sommerperioden.
Henrik / Susanne: Der er nu aftalt 2 fællesarrangementer mellem Menighedsrådet,
Borgerforeningen og FDF: Adventsarrangement og Fastelavn. Adventsarangement bliver
anderledes, idet det bliver en julekoncert, fakkeloptog og sluttelig suppe i
forsamlingshuset. Nærmere følger. Susanne oplyste, at der skulle være
menighedsrådsvalg i år. Som noget nyt vil man forsøge med formiddagscafe i
Sognegården. Nærmere i kirkebladet.
Brian: TRIM overvejer om de vil lave lygteløb i år. Derudover efterlyste han musik til
Hammerløbet.
Susanne/FDF: FDF søger ledere. Et stort ønske. Støtteforeningen fungere fint. Der
sendes 10 deltagere på sommerlejr.
Eva: Kvindenetværket har 10 års jubilæum. Bliver muligvis markeret den 12. september.
Kvindenetværket har ca. 85 kvinder på maillisten.
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Søren: Folkedanseren hr også 50 års jubilæum i år. De vil i efteråret forsøge med nogle
nye tiltag for at skaffe nye dansere.
9. Eventuelt herunder næste møde.
Der afsætte 2 mødedage:
Hvis det er nødvendig for byfesten afholdes der møde: Onsdag den 17. august 2016 kl.
1630 – 1830.
Ellers er næste ordinær møde: Onsdag den 28. september 2016 kl. 1630 til 1830.
Begge møder på Lyngbjerggårdskolen.

Poul Tradsborg

