CYFARFOD EBRILL 3/4/17.
Cofnodion Cyfarfod Mawrth 17.
Agorwyd y cyfarfod yng nghwmni Mr T Carpenter a Mrs K Warburton er mwyn
egluro y newidiadau sydd am ddigwydd hefo’r Siop.O Ebrill ymlaen y dau frawd
o Ddinbach fydd yn gyfrifol hefo Carys a Mair yn ei rhedeg drwy’r wythnos ar
dau frawd ar y penwythnos-dim llawer o newidiadau ond fydd y silffoedd yn
tipyn llawnach. Y Cadeirydd yn diolch am wasanaeth Mrs Warburton dros y tair
ar bymtheg o flynyddoedd ac yn dymuno yn dda iddi yn y dyfodol.Fe aeth Mr
Carpenter ymlaen i son am y newidiadau i’r adeilad i gyd ac yn gobeithio cael
mwy o aelodau fel Ymddiriedolwyr i gadw trefn!
PRESENNOL- Mr A Hughes (Cadeirydd), Mrs E A Parry, Mrs L Gillham, Mr P
Jones, Mr R Owen.
Ymddiheuriadau:- Cynghorydd John Griffith.
Cadarnhawyd y Cofnodion gan Mrs L Gillham a Mrs E A Parry yn eilio, Diolch.
Materion yn Codi - Penderfynnwyd roi gwahoddiad i Mrs G Williams er mwyn
cael sgwrs i egluro’r newidiadau yn y Cylch Meithrin yn dilyn eu cais am
gefnogaeth.(Wedi cytuno, ar Arweinydd hefyd)Adran Priffyrdd yn gaddo fod
lon Penterfyn am ei thrin ac am edrych i mewn i’r gwrychoedd wrth bont Tan
rallt!
Derbynwyd yr Ohebiaeth , ymuno ac Un Llais Cymru, cais cynllunio y Gwaith
dwr ac Ysgubor Hir yn llwyddiannus,angen copiau i bawb tro nesa sydd yn
egluro cael caniatad arbennig i siarad mewn cyfarfod pan mae yn
ddiddordeb(Ebrill)
U.F.Arall- mwy o waith i’r adran priffyrdd,dwr a mwd yn gorlifo ir lon rhwng
Plas Gwynt ac Ael y Don a cryn dipyn o bryder ar gyrru rhwng y pentre a Capel
Soar ers ir darn 30 gael ei greu!

GOHEBIAETH 3/4/17.
LLYTHYRAU

EBOST

LL1:- Eich Ardal- beth sydd yn bwysig

E1:-Ambiwlans Awyr.

LL2:-Hawliau Tramwy.

E2:- Bara Caws.

LL3:- BDO.
LL4:- Glasdon
AGENDA 3/4/17.
Dwy aelod or Cylch Meithrin.
Presennol.
Ymddiheuriadau.
Cadarnhau’r Cofnodion.
Materion yn Codi.
Gohebiaeth.
U.F.Arall:- Mynwent y Capel

