CYFARFOD MAWRTH 6/3/17.
COFNODION CHWEFROR 6/2/17.
PRESENNOL:-Mr A Hughes(Cadeirydd), Mrs L Gillham, Mrs E A Parry,Mr P
Jones, Mr R Owen, a Mr K Hughes(Ynys Mon).
Mrs E A Parry yn Cadarnhau’r Cofnodion ac Mrs L Gillham yn eilio.
Materion yn Codi:- Cafwyd adroddiad yn ol o gyfarfod cau grwp apel y cylch
tuag at E,G, C yn Bodedern gan Mrs E A Parry-ymddangos fod rhai or aelodau
yn siomedig nad oedd y mil o bunoedd ddim am ei ranu rhwng y Cylch
Meithrin a Chlwb yr henoed ;Mrs Parry yn egluro fod y Cylch Meithrin a llawer i
achos da arall lleol wedi cael cefnogaeth gan y C.C. bob blwyddyn.Darllenwyd
LL10 or Ohebiaeth sef cais or Cylch Meithrin am gefnogaeth ariannol pan
fyddent yn symud i’r Ysgol Fro newydd.Fe godwyd llawer o gwestiynnau, a
Phenderfynwyd gohirio unryw benderfyniad tan fis Mehefin pan fydd y sefyllfa
yn gliriach.Pawb yn hapus ar dull y gosodwyd y precept ar gyfer 17-18 ar
cofnodi clir ynghlyn ar arian- gobeithio y bydd yr Aeolygwyr Allanol or un farn!
Derbynnwyd yr Ohebiaeth gyda Cyng Mr K Hughes yn datagan diddordeb(item
LL5 a LL8) ar ceisiadau Cynllunio.Cefnogwyd goleuadau newydd ar
lwybrau’r ysgol ar newidiadau yn Ysgubor Hir.Mae yn ymddangos fod angen
talu mwy o sylw i’r rheolau ar polisi cynllunio a cymeryd llai o sylw o
deimladau’r plwyfolion!
U.F.A.-Diolch i swyddogion y Bwrdd Dwr am agor y cyfarfod a braf oedd clywed
y bydd y cwbl wedi ei gwbl hau erbyn ir ysgol newydd eu agor.Cyflwr lon am
Penterfyn yn “serious” ar gwrychoedd wrth pont Tan Llan angen ei dorri-Clarc i
gysylltu ar adran Priffyrdd.
GOHEBIAETH 6/3/17.
LLYTHYRAU.
.
LL1:-U.LL.C.

EBOST.

E1:-Pwyllgor gwaith.

LL2:- Dwr Cymru.

E2:-Community Engagement Event.

LL3:-Penderfyniadau Cynllunio’
LL4:- Broxap.
AGENDA ar gyfer 6/3/17 am 7:30yh yn y Ty Coffi.
Mrs K. Warburton ac Mr T Carpenter.
Presennol./Ymddiheuriadau.
Cadarnhau’r Cofnodion—Materion yn codi.
Gair gan y Cynghorydd Sir.
Gohebiaeth.
Unryw fater arall.

