CYFARFOD CHWEFROR 3ydd,
COFNODION IONAWR 20.

Presennol:-Mr N Grenfell Marten(Cadeirydd),Mr A Hughes,Mr R Owen,Mrs E A
Parry, Mrs L Gillham, Mr P Jones, Cyng LLinos Hughes(Ynys Mon).
Ymddiheuriadau:-Mrs K Warburton, adref ac yn ddiolchgar iawn o’r blodau.
Mrs L Gillham yn cynnig fod y Cofnodion yn gywir hefo Mr A Hughes yn eilio.
MATERION YN CODI:Cof 1:-Y cyfarfod or farn mai C.Y.Mon sydd yn berchen or fences ar tir rhwng yr
ysgol ar lon heibioBrynllwyd tuag at yr eglwys, felly yn gyfrifol am ei dacluso.
Cof2:-Mrs E A Parry wedi gwneud trefniadau i’r Ficer newydd ddod am sgwrs
yn ein cyfarfod nesaf (Chwefror)
Cof3:-Polion Trydan ar Allt Brynllwyd-Priffyrdd ddim yn gallu ein helpu ond
S.P.yn wych. Wedi cyfarfod ac un o’i swyddogion,am ateb yn ol i’w meistri ac
am adael inni wybod.Ateb,y lon yn ddigon llydan ar polion ddim yn broblem a
wedi gosod arwyddion llachar ar y polion fel fod pawb yn ei gweld dydd ne nos.
Cof4:-Problem Parcio yn Maes Maethlu, wedi cysylltu a Mr A Roberts ,traffic ac
ateb siomedig,cydymdeimlo a sefyllfa trigolion Maes Maethlu,ond dim arian i
allu cynnig cymorth na syniadau !
Cof5:-Wedi cyfarfod a dau swyddog o Gyngor Tref Gaergybi er mwyn cael pris
am dori graswellt yn y Cae Chwarae,Fynwent a maes parcio wrth y Ty Coffi,pris
heb gyrraedd eto.
Cof6:- PRESEPT 2020-2021.
Y cyfarfod yn falch o weld fod yn swm da o arian yn y banc a gan gofiobod
angen gwariant yn y fynwent, Cae Chwarae, a phetai yr eglwys yn dod ar werth
ar cyngor yn gallu ei phrynu am bris call, buasai angen swm ogwmpas£12,000 i
drin y to, trydan , cynnal a chadw mae angen bod yn ofalus iawn hefo’r gyllideb

dros y blynyddoedd nesaf. Hyn ond yn bosib os bydd grantiau ar gael hefyd.
Pasio i adael y presept ar £5,750.
Cof7:-Siec o £45 i’r banc(gosod carreg)(35)
Cof8:- Derbyn cwyn gan Mr Edwards am Snowdon View, wedi cael sgwrs.
Y sefyllfa heb ddod i ben eto.
Cof9:-Ciosg Llanfwrog gan Suzy” due to the state and poor condition of the
Kiosg a £1 offer should be fair”
GOHEBIAETH 3/2/20.
LLYTHYRAU
LL1 Chwarae Cymru

EBOST.
EB1:-C yfarfod 1 0gloch yn y Ty
Coffi,grant Amgycheddol, trafod
Eb2:-Copi a yrrwyd i MrA

Roberts.
Eb3 Dosbarthwr dwr.
Eb4:-Mike parry-Betsi Cydwalader.
Eb5:-Cartrefi hapus Carbon Isel.
AGENDA 3/2/20.
Presennol
Ymddiheuriadau.
Cadarnhau’r Cofnodion.
Materion yn Codi.
Gohebiaeth.
Newyddion o Langefni.
U.F.A.

£12917.73 +£45=£12,962.73.
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