Siambr Fasnach a Thwristiaeth
Bro Ffestiniog
Chamber of Commerce & Tourism
Cofnodion C/ Minutes for AGM 5/3/12
Presennol: Andrew Roberts – Llechwedd, Roger Clear – Oriel Moelwyn, Bob Cole –
Blaenau Ymlaen, , Meirion Ellis – Cambrian News, Mandy Williams-Davies - Cyngor Tref,
Richard Thomas – Snowdonia Slate, Clare Britton – Ffestiniog Railway, Chris & Iris
Fosbury– Efion Stores, Malcolm Jones – Debbie’s Cake’ole, Alister Haveron – Dolawel,
John Whitehead – Bryn Elltyd, Anna & Zoe Pritchard – Parti 4, Kevin Baldwin – DeNeros,
Sue Roberts – Sue’s Books, , Huw Jenkins – Campbell’s Cottage, Owain Williams –
NatWest, Pryderi ap Rhisiart – Cyngor Gwynedd, Ceri Cunnington – Antur ‘Stiniog, Paul
Thomas – Cyngor Gwynedd.
1. Ymddiheuriadau – Michael Bewick – Llechwedd, Gill Vescio – Isallt, Ann Cole –
Blaenau Ymlaen, Vincent Foswick – Beatons, Dylan Jones – Heddlu Gogledd Cymru.
Croesawyd pawb gan Andrew.
Cofnodion y cyfarfod diwethaf a materion yn codi: Cytunwyd bod y cofnodion yn
gywir. Materion yn codi 9. Cafwyd adroddiad gan Paul o gyfarfod, a fynychwyd yn
dda, o’r Cynllun Unedol a gynhaliwyd ar 18fed o Ionawr ‘12Dywedodd wrthym ei
fod yn y cyfarfod cyhoeddus a’r unig un i’w alw gan Gyngor Cymuned i drafod y
cynllun. Roedd yn credu y gwnaethom ein pwynt am Blaenau Ffestiniog rhai o bwys
yng Ngwynedd
2. Heddlu – anfonwyd ymddiheuriadau
3. Adroddiad y Cadeirydd - croesawyd ac fe’i derbyniwyd
4. Adroddiad y Trysorydd - Rhannwyd yr adroddiad ariannol i bawb yn absenoldeb Gill
ac fe’i derbyniwyd.
5. Ethol Swyddogion – derbyniwyd yr holl enwebiadau gyda chymeradwyaeth:
Cadeirydd Chair Andrew Roberts, Is-gadeirydd Roger Clear, Ysgrifenyddes Ann
Cole, Trysorydd Gill Vescio, Swyddog Aelodau Zoe Pritchard, Swyddog Marchnata
Alister Haveron
6. Councillor Mandy Williams Davis - gofynnodd am gefnogaeth y Siambr achos
Pwyllgor Amddiffyn yr Ysbyty yn ei ymdrech i gadw'r ysbyty i roi gwasanaeth llawn.
Cafwyd cefnogaeth unfrydol i hyn. Gofynnwyd I’r ysgrifenyddes anfon llythyr o
gefnogaeth i’r Pwyllgor Amddiffyn. Bydd copïau o’r patisiwn i’w gylchredeg i holl
siopau a busnesau’r Blaenau. Gall rali gael ei alw yn y dyfodol.
Christine Rhisiart – ymgynghorydd busnes - Dyfodol - a amlinellwyd pa
hyfforddiant oedd ar gael i fusnesau yng Ngwynedd ar y cyd gyda'r colegau. Mae
llawer o wahanol gyrsiau, a dros 150 o fusnesau yng Ngwynedd eisoes wedi cymryd
rhan. Dosbarthwyd Deunyddiau i aelodau’r Siambr a’u hannog i gymryd i fyny.
Gwefan - Rhoddodd Pryderi ap Rhisiart grynodeb byr o'r cynnydd a wneir, y gobaith
yw y bydd y safle www.blaenauffestiniog.org <http://www.blaenauffestiniog.org> yn
rhedeg o fewn 6 wythnos, bydd llawer o gysylltiadau gan gynnwys Bro Ffestiniog,
Rheilffordd Ffestiniog ayyb Alister - Swyddog Marchnata yn cael hyfforddiant ac
mae’r cytundeb yn cynnwys cynnal a chadw am 5 mlynedd. Bydd y safle yn cynnwys
hanes a barn gyfoes Blaenau + y cyfieithiad o'r bandiau barddoniaeth. Pwysleisiodd
Andrew fod rhaid i'r safle adlewyrchu Blaenau a’r ardal.

7. CCC - Cafwyd adroddiad byr gan Pryderi o’r diweddariad a’r ymestyniad o CCC ym
Mlaenau, a’r gobaith yw fydd yn gweithio cyn y Pasg. Ymchwil I’r posibilrwydd o
gysylltu camera i’r wefan.
8. Blaenau Ymlaen - Adfywiad / cafwyd adroddiad datblygiadol diweddaraf gan Bob ac
i ddilyn cafwyd trafodaeth lawn o’r posibilrwydd o adnewyddu’r toiledau, hefyd y
posibilrwydd o ganolfan tywydd gwlyb. Roedd cefnogaeth cyffredinol o syniadau
Blaenau Ymlaen. I gadw’r Siambr gyda gwybodaeth.
9. Twristiaeth - Mae Huw wedi diweddaru gwefan Bro Ffestiniog, diolchodd i'r aelodau
am eu cyfraniad. Soniodd Clare Reilffordd Ffestiniog am gynlluniau’r Gala ar gyfer
Blaenau i ddathlu 30 mlynedd ers dychwelyd y rheilffordd i Flaenau 5 Mai - Gŵyl y
Banc 7fed, mae'n cyd-fynd â’u Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol sydd yn cael ei gynnal
yn Ysgol y Moelwyn, dylai fod yn benwythnos llawn ar gyfer Blaenau.
10. Antur ‘Stiniog - Cafwyd adroddiad gan Ceri:- Mae’r llwybrau yn dod yn eu blaen yn
dda a byddent wedi gorffen erbyn Mehefin. Canolfan Dwristiaeth erbyn Gorffennaf.
Mae swydd Rheolwr yn cael ei hysbysebu ar hyn o bryd. Bydd digwyddiad mawr i’w
gynnal ar 7fed, 8fed a’r 9fed o Fedi i feicwyr wedi eu gwadd. Bydd y llwybr o
amgylch llyn Tanygrisiau i’w orffen yng Ngorffennaf. Mae swydd rheolwr wedi cael
ei hysbysebu. Mae digwyddiad mawreddog i’w gynnal ar 7fed,8fed a’r 9fed o fis Medi
ac mae gwahoddiad i feicwyr. Mae llwybr o amgylch llyn Tanygrisiau I fod yn barod
Gorffennaf. Clare I holi ynghylch a cherbyd cario beiciau. Mae angen siop hurio a
chynnal a chadw beiciau yn Blaenau. Bydd y wefan i fyny ac yn rhedeg yn Ebrill.
11. Cafwyd trafodaeth a llawer yn cwestiynu. Velorail - Gobeithir cael arddangosfa yn
ystod Gala Ffestiniog yn ystod gŵyl y banc mis Mai. Mawrth 8fed digwyddiad yn
cellb i roi cyfle i fusnesau drafod posibiliadau.
.
12. UFA - Dywedodd bod cyfres newydd gan BBC yn edrych ar ddyffryn Ffestiniog.
Gofynnodd Kevin am y felin ym Methania, adnodd botensial i dwristiaeth!
Dyddiad y cyfarfod nesaf dydd Llun 14eg o Fai 2012 am 7yh Siambr y Cyngor
Tref 5 Stryd Fawr.

