Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Bestyrelses- og planlægningsmøde

Dato:

onsdag den 18. juni 2014 kl. 1630 - 1830.

Sted:

Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset.

Deltagere:

Medlemmer af Godthåb Samråd.
Fra Menighedsrådet deltog Susanne Andersen

Fravær med afbud:

Henrik, Dorthe, Søren, Susanne

Fravær uden afbud:

Lokalhistorisk forening

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Poul ønskede at punkt 7 blev flyttet til sidst på dagsordnen, idet Torben var
forsinket. Dagsordnen godkendt.
2. Godkendelse af referat fra 08. januar 2014.
Referatet godkendt.
3. Orientering om lokalt møde med Aalborg kommune.
Poul orienterede om lokal møde mellem By- og Landskabsforvaltningen og Godthåb
Samråd. Der vil senere komme et referat fra mødet.
Det vil være kommunen, der skriver en artikel om forholdene omkring de fredede
områder i Godthåb.
4. Orientering om Samrådenes møde med Aalborg Kommune.
Poul orienterede kort om mødet. Referat udsendt.
5. Indkøb af midler fra Aalborg Kommune og sponsorat. Afregning.
Samrådet har nu indkøbt de ting, der var givet tilskud til fra kommunen:
2 stk. partytelte.
18 stk. foldebænke.
Partytelte og foldebænke er på fælles depot med Borgerforeningen. Kan bruges af
alle foreninger. Nøgle ved Poul eller Kai.
Nyt udhængsskab. Retningslinjer ophængt i skabet. Nøgle ved Poul, Trim og
Borgerforeningen.

Godthåb Samråd
Regnskab skal afleveres til kommunen inden den 12. juli 2014. Bjarne og Poul
varetager denne opgave.

6. Sankt Hans festen 2014. (arbejdsfordelingsskema vedlægges)
Arbejdsfordelingsskemaet blev gennemgået og rettet til.
Festen er godt overstået. Tak for indsatsen.
Der vedhæftes et revideret arbejdesfordelingsskema til brug for 2015.
7. Planlægning af byfesten 2014. ( arbejdsfordelingsskema vedlægges)
Arbejdsfordelingsskemaet blev gennemgået og rettet til. Nyt vedhæftes.
8. Hjertestarter. Se medsendte oplæg.
Poul gennemgik det oplæg via havde fået fra "Kunsten at redde liv". enighed om, at
vi siger ja til tilbuddet. (Poul har indsendt ansøgning).
9. Godthåb bogen. Nedsættelse af arbejdsgruppe.
Ole havde lavet Godthåbbogen elektronisk, tak, den var medsendt indkaldelsen.
Det havde været Samrådet håb, at bogen kunne være færdig til byfesten 2014, men
det anses ikke for realistisk.
Debat om hvordan vi kommer videre, idet der bl.a. skal bruges penge til trykning
m.v.
Alle foreninger skal revidere det der står under den egen. Ny foreninger kommer
med oplæg. Der skal undersøges om der er fonde, der kan støtte. Historisk forening
kontaktes.
Når bogen er færdig skal den udleveres til alle nyankomne sammen med en folder
fra de forskellige foreninger. Ellers skal den ligge tilgængelig på en hjemmeside
eller lignende.
Punktet tages med på næste møde.
10. Opstart på debat om Samrådets opgaver og samspil med alle foreninger i byen.
Oplæg ved PT.
Poul gave et oplæg til fremtidige opgaver for Samrådet og samspil mellem
foreningerne i Godthåb.
Der var derefter en god debat med mange indlæg.
Ny hjemmeside blev igen drøftet. Medlemmerne undersøger muligheder.

Godthåb Samråd
Det blev besluttet at emnet skal være et fast punkt på dagsordnen.
Der var ønske om udsendelse af aktivitetsoversigt. Jeg medsender et udkast til en
fælles aktivitetsoversigt med de aktiviteter, der har snitflader til øvrige foreninger.
Så tager vi den op på næste møde.

11. Eventuelt.
Næste møde: Onsdag den 13. august 2014 kl. 1630 - 1830
Poul Tradsborg

Bilag: Arbejdsfordelingsskema byfest 2014.
Revideret arbejdsfordelingsskema Sankt Hans.
Udkast til aktivitetsoversigt.
Grundrids over Ridemandsmølle til brug for opstilling.
PDF med vedtægter.

