Godthåb Samråd
Referat fra:
Emne:

Arbejdsgruppemøde

Dato:

Onsdag den 28. september 2016 kl. 1630 - 1830.

Sted:

Lyngbjerggårdskolen.

Deltagere:
Bjarne Jensen, Knud Bech, Henrik Lundgaard Nielsen, Søren
Kringel, Susanne Rytter Karamperis, Peter Urban, Susanne Taudal Andersen og Eva
Dalby-Jakobsen (referent). Senere kom Tina Palsgaard.
Fravær med afbud: Poul
Fravær uden afbud: Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra den 9. juni 2016
Godkendt
3. Status på økonomi.
Bjarne om udgifter ifm. byfesten:
-

en regning kr. 7.435 til folder (er betalt af Trim)
annoncen kr. 1.049,75 er betalt af samrådet
afspærring af vejen kostede penge i år

Den endelig fordeling af udgifter bliver et punkt til næste dagsorden.

4. Ansøgning om tilskud. (Bilag vedhæftet).
Samrådet må ikke give tilskud til foreninger. Samrådet er arrangør eller medarrangør af
diverse aktiviteter i Godthåb. Vi opfordrer foreningen, Godthåb Dilettant Støtteforening, til
at blive repræsenteret i Samrådet. Peter bringer opfordringen videre.
P.s. Poul skriver desuden til Kim.
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5. Evaluering af Sankt Hans Fest 2016. Taler 2017?.
Højttaleranlægget skal virke! Peter beder Preben Krabbe om teknisk assistance.
Fin tale.
Mange mennesker i forhold til vejret, som ikke var det bedste.
Gode tidspunkter for de forskellige programsatte ting – husk det til næste år.
Taler 2017: Formanden for borgerforeningen, Peter Urban.

6. Borgerforeningens jubilæumsfest.
God fest alle dage.
Af de mange forskelligartede aktiviteter var det kun krolf, der ikke slog an.
Godthåbbogen blev en overvældende succes. De første 500 eksemplarer blev revet væk.
Det koster 2.500 kr. at få trykt de næste 100 eksemplarer. Måske kan bogen indgå i en
velkomstpakke til nye beboere i Godthåb. Måske kan aka-puljen søges?
Jørgen oplyser: Jeg kan supplere med, at der til genoptryk af Godthaab bogen er ansøgt
om midler hos, AKA og KVIK puljen, Spar Nord, Fonden Himmerland, Lions Klub
Svenstrup, uden resultat.
Kunstudstillingen var velbesøgt.

7. Byfesten 2016
Trim var yderst tilfreds: Godt vejr, masser af musik, mange mennesker, overskud. De
andre deltagende foreninger var også glade for dagen.
a. Fordeling af udgifter:
i. Budget 5000
ii. Annonce
iii. Folder
iv. 1⁄2 delen af udgift til afspærring
v. Resten til FDF? Dette punkt er udsat til næste møde.
b. Byfesten 2017
Datoerne for de store arrangementer i Godthåb fastlægges på næste møde i Samrådet.
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8. Aktiviteter omkring advent 2016
Lørdag (den 26. nov.) julemarked kl. 10-16, koncert i kirken kl. 16.30-18, fakkeltog til
forsamlingshuset, hvor juletræet tændes og borgerforeningen byder på en varm kop
suppe. Det koster ikke noget at få et bord på julemarkedet, hvor der bliver lidt flere boder
end tidligere. Der skal sættes telt op bagved, så man kan gå direkte fra sognegården ud i
teltet. Der mangler folk til at opsætte telt, Henrik er tovholder. Søndag (den 27. nov.)
adventsgudstjeneste i kirken. Og juletræsfest i forsamlingshuset..
.
9. Fælles aktiviteter for 2017.
a. Sankt Hans
b. Byfest
c. Advent arrangement.
- Fastelavn – menighedsråd, FDF, borgerforeningen.
- Muligvis et efterårs- allehelgens- og/eller hærvejsløb
– menighedsråd, FDF.
- Håndværkerdag med mulig deltagelse af dampdrevne modelskibe på sø og kanaler.
- Den 4. oktober 2017 kommer Christian Mejdahl til Godthåb Kirke. Det er et
fællesarrangement for Godthåb, Ellishøj og Svenstrup sogne.

10. Eventuelt
- Trim afholder måske lygteløb i november 2016.
- Trim har i første omgang fået afslag af kommunen til at sætte skilte op til løberuter.
- Navngivning af anlægget venter på svar fra kommunen. Chr. Zinck vil donere bænke.
- Skulpturen på hjørnet af Ridemandsmøllevej og Zincksvej har været til renovering på
Hammerværket. Den er færdig. Der skal nu arbejdes på soklen og vist også rundt om
soklen.
- Peter uddelte skriftligt oplæg, udarbejdet af Susanne Kabel, vedr. velkomst til nye
Godthåbborgere. Borgerforeningen er gerne tovholder. Vandværket ved, hvornår der
kommer nye beboere. Vi takker for oplægget og tager det med på næste mødes
dagsorden.
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- Aalborgbibliotekerne kommer med bogcafe i Forsamlingshuset tirsdag den 8. november
2016. Borgerforeningen sørger for de praktiske ting.
- Næste møde: Onsdag den 9. november 2016 kl. 16.30-18.30 på
Lyngbjerggårdskolen.

Referent: Eva Dalby-Jakobsen
/ Poul Tradsborg

