Cyngor Cymuned Bodedern
Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd
ar lein drwy Zoom Nos Iau, 1 Hydref 2020 am 7 yr hwyr.
1. Croeso ac ymddiheuriadau.
Presennol: B Elin BE, J Ferry JF, J Griffith JG, B Hughes BH, OG Roberts OGR, JA Roberts cadeirydd,
RW Owen clerc. Ymddiheuriadau: AI, EJ, CJ, LJ, VO, EABT.
2. Datgan Diddordeb: JG Ynglyn ac eitem 5.
3. Arwyddo cofnodion Chwefror 2020
Derbynwiyd y cofnodion fel rhai cywir. OGR yn cynnig, JAR yn eilio.
4. Materion sy’n codi.
4.1 Derbyniwyd ymateb gan CSYM yn nodi nad oedd modd ail leoli y polyn ar lon Dalar ar ol ei dynnu
gan fod rhwystr yn y lleoliad gyda cyflysterau tanddaearol. JG i wneud ymholiadau pellach.
4.2 Y gwaith atgyweirio ar waliau’r fynwent yn ail gychwyn erbyn y wythnos 5 o Hydref.
4.3 Roedd yn ymddangos fod adran briffyrdd wedi bod o amgylch y pentref i gau rhai tyllau.
4.4 Y cyngor yn falch iawn fod y sedd wag wedi ei llenwi gan y cynghorwy newydd, Bethan Elin, a
mynegwyd croeso a diolchgarwch y cyngor iddi am ymuno.
5. Deddf Cynllunio a Gwlad a Thref: I dderbyn unrhyw sylwadau ar geisiadau cynllunio.
5.1 32 Bron y Graig– Dim gwrthwynebiad.
5.2 Cartio Mon—Dim gwrthwynebiad
5.3 Bryn Ednyfed– Dim gwrthwynebiad.
5.4 Pig y Berth– Ddim o fewn ffin y Plwyf.
6. Gohebiaeth i’w adolygu.
6.1 Cylch Meithrin gyda cais am gymorth ariannol—Y clerc i gysylltu i gael copi o fantolen.

6.2 Pris wedi ei dderbyn gan Nigel ynglyn a torri glaswellt y parc, gyda’r gwaith wedi ei wneud ganddo
dros dro am gyfnod yr Haf. Y cyngor yn mynegi diolch iddo am ei waith dros yr haf, ac am i’r parc fod
yn edrych yn dda iawn, ac iddo barhau gyda’r gwaith. Y clerc i gysylltu i gadarnhau bod ysiwriant yn
ei le ganddo, a gofyn am gopi i’n cofnodion.
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7. Taliadau i’w gwneud– Cytunwyd i wneud y taliadau canlynol. (Yn unol a Rheol 12 o’r Rheolau Sefydlog)
7.1 Ad daliad i’r clerc

£7370.80

Rhif siec 200092

Ynglyn a’r taliadau canlynol:
Cyflog
Hydref 2019-Medi 2020
Macventure Play
02031
Nigel Williams
Torri’r Parc
Mon GC
3296

£1920
£4240.80
£350.00
£860.00

7.2 Mon GC

3429

£360.00

Rhif siec 200093

7.3 Anglesey Comp.

2020-22 Gwefan

£297.00

Rhif siec 200094

7.4 ROSPA

56358

£103.20

Rhif siec 200095

7.5 BHIB

Yswiriant

£587.91

Rhif siec 200096

7.6 HMRC

Medi 19-Hydref 20

£480.00

Rhif siec 200097

8. Eitemau a ddaeth i sylw’r Cyngor gan y Cynghorwyr.
8.1 VO wedi derbyn cwynion nad yw bysiau yn mynd drwy’r pentref mwyach, ac am nad oes lloches bws yn y
safle newydd lle mae’r bysaiu yn stopio wrth yr Ysgol Uwchradd. Y clerc wedi cysylltu a CSYM, ac hefyd i gysylltu a Arriva am gadarnhad os yw’r drefn newydd yn barhaol.
8.2 JG yn nodi diolchgarwch i’r gwirfoddolwyr yn ymwneud a Medrwn a Menter Mon am eu gwaith caled
dros y misoedd diwethaf.
8.3 JAR yn nodi fod y coed wrth groeslon Cae Meirch yn cael niwed i’w gwreiddiau wrth gael eu torri, a gall
achosi i’r coed farw dros amser. Y clerc i gysylltu a CSYM.
8.4 JAR yn nodi fod y gor dyfiant yn y llwyni a’r drain a gafodd eu torri ar lon Dalar wedi ei adael ar y palmentydd gan gontractwyr CSYM. Y clerc i gysylltu a CSYM.
8.5 JAR yn nodi nad yw’r fainc yn y fynwent wedi ei thrwsio. Y clerc i gysylltu eto.
8.6 JAR yn nodi fod y fynwent yn edrych yn fler gyda glaswellt wedi ei adel mewn tri tomen. Y clerc i gysylltu
a’r contractwyr eto i wneud ymholiadau ynglyn a’r drefn gyda glaswellt dros ben.
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8.7 Cwynion wedi eu derbyn ynglyn a’r bin yn llawn yn y fynwent. Nodwyd mai dim ond drwy dalu cwmni
preifat i ddarparu a gwagio byddai modd cael bin ychwanegol. Y clerc i fonitro y sefyllfa.
8.8 JAR yn nodi fod biniau ail-gylchu yn cael difrod ar ddiwrnod eu casglu gan y contractwyr, a nodwyd nad
yw’n deg i CSYM orfod darparu biniau newydd am eu bod yn cael difrod dro ar ol tro. Y clerc i gysylltu a
CSYM.

9.Dyddiad cyfarfod nesaf.
26 Hydref 2020 (Zoom)
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