Referat fra samrådsmøde den 12/8 2015
Tilstede:
Knud (Hammerværket), Poul-Erik Daasbjerg, Brian Bentzen (Trim),
Erik Steffensen, Lone Daasbjerg, Dorthe Svenstrup (Lyngbjerggårdskolen)
Henrik (kirken), Susanne Andersen(FDF+ menighedsrådet) ,.
Annie Mackenhauer (kvindenetværket), Susan Foss(borgerforeningen),
Fraværende:
Jørgen Olesen (borgerforeningen),
Poul Tradsborg, Torben Ziegler

1.

Fælles støtteerklæring til Lyngbjerggårdskolens projekt om minihal i
Godthåb.
Før orienteringen gik i gang fortalte Susan om Aalborg kommunes opfordring til at
forsamlingshusene var større drivkraft i byerne end nu.
3½ million kan deles mellem de bedste ansøgninger fra forsamlingshusene i Aalborg Kommune.
Der er kommet tilsagn om en foldevæg mellem salene, varme i øverste etage, isolering af loftsrum
til opbevaring, køkkenet åbnes så flere kan arbejde på en gang.
Hun var bekymret for, om vi kommer til at bekrige hinanden om sponsorer.

Erik Steffensen orienterede derefter Samråd om, hvad der ligger i skolens ønsker om en multihal i
Godthåb. Materialet er vedhæftet dette referat.
Der er absolut ingen hensigter om at træde andre foreninger over tæerne. Således vil der ikke blive
lejet ud til fester og lignende. Det er primært for at give muligheder for fysisk udfoldelse for skolens
elever samt for Godthåbs borgere. Huset vil dog også kunne bruges til værksted, fitness og møder
Allerede i 2010 blev der afholdt et borgermøde om projektet. Det var hensigten at Multihallen
skulle være ejet af en fond. Det kunne desværre ikke lade sig gøre. Derfor er det nu skolen, der vil
være bygherre, men bygningen er til gavn for hele byen.
Aktivitetssal, værkstedslokale, rammer til at kunne invitere byens borgere ind.
(se nærmere på bilaget)

Der var enighed om at det var et meget flot projekt.
Det fremgik klart at multihuset skal betragtes som et supplement til de eksisterende tilbud i
Godthåb.
Erik opfordrede til at Samråd samlet vil støtte ansøgningen, men hvis det ikke kan lade sig gøre vil
det næstbedste være at de enkelte foreninger laver en støtteerklæring.
Punktet blev drøftet meget.
Knud samlede op efter drøftelserne og bad om tilslutning til projektet fra et samlet samråd.
Der var enighed om at underskrive en samlet støtteerklæring.
Det blev desuden besluttet at støtteerklæringen bliver et bilag til referatet, og at formanden
underskriver støtteerklæringen på Samråds vegne.
Det blev besluttet, at der skal holdes et møde med Godthåbs foreninger om samarbejdet fremover,
så der ikke graves grøfter.
Vi binder hinanden op på, at der snarest afholdes et separat møde om det fremtidige samarbejde
til gavn for hele byen.
Knud og Susan er tovholdere på at mødet bliver afholdt.

Noter fra drøftelserne:
Knud:
Samrådene bør samarbejde om kontakten til kommunen. Derfor er det forkert at der går kontakt
fra byen til kommunen uden om samrådet.
Kommunen bør afvise andre og henvise til samrådet. Samrådets rolle bør styrkes og der bør være
respekt omkring det.

2

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt, dog med den ændring at punkt 6 om Multihallen blev første punkt.
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Valg af ny formand:

I forbindelse med Pouls hustrus sygdom, har han ikke mulighed for at deltage aktiv som
formand.
Han er dog villig til at varetage email korrespondance mv. med kommunen, hvis han har mulighed
for at sende det videre til en anden, der kan tage aktion på møder og andre ting med kommunen og
andre myndigheder.
Han påregner ikke at deltage i møder og lignende, men kun fungere via mail.
Dette forløber frem til mødet i januar, hvor der så skal vælges ny formand (evt. genvælges)
Det blev aftalt, at Knud foreløbig frem til næste møde vil påtages sig opgaven som afløser.
Hvis nogle har behov for mailadresser el. lign. Kan man kontakte Poul
Poul vil ligeledes sørge for at referat bliver lagt på hjemmesiden.

4

Godkendelse af referatet.
Referatet godkendt fra den 17/4 15.
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Nyt fra kommunen.
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Byfesten .
Er der løse ender. Nogle få ting blev drøftet, men der var styr på tingene.
Arbejdsfordelingsskemaet blev blandt andet drøftet. Nye telte er indkøbt i stedet for dem
der blæste i styker mens de var udlånt til Lyngbjerggårdskolen. De nye koster 15.000 kr. og
forsikringen dækkede desværre ikke. Der blev gjort opmærksom på at teltene ikke er
stormsikre. Det vil sige, at de ikke skal stå opslåede i stærk blæst.
Trim sætter annonce i avisen om løbet, og de nævner byfesten.
Næste år bør der sættes penge af til en fælles annonce i avisen for byfesten.

7

Eventuelt
Da nogle har haft problemer med hjemmesiden, blev det besluttet at invitere Emil med til
næste møde.
Husk der skal være mulighed for projektor og tilslutning af internet til mødet, ellers giver det
ingen mening.

.
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Næste møde
7.oktober kl. 16.30 på Lyngbjerggårdskolen. Indkaldelsen kommer senere. Mødet vil enten
være et almindeligt møde eller også vil det være et møde om det fremtidige samarbejde i
Godthåb

