Siambr Fasnach a Thwristiaeth
Bro Ffestiniog
Chamber of Commerce & Tourism
Cofnodion / Minutes for 03/09/12
Presennol: Andrew Roberts – Llechwedd, Roger Clear – Taurus Designs, Bob Cole –
Cyngor Tref Ffestiniog / Blaenau Ymlaen, Ann Cole – Blaenau Ymlaen, Mandy WilliamsDavies - Cyngor Tref Ffestiniog / Cyngor Gwynedd, Meirion Ellis – Cambrian News, Chris
Fosbury– Efion Stores, Debbie & Mac Jones – Debbie’s Cake’ole, Alister Haveron –
Dolawel, John Whitehead – Bryn Elltyd, Kevin Baldwin – DeNeros, Clare Britton –
Rheilffordd Ffestiniog , Beth Albrston – Ty Gorsaf, Gaile Weir – Caffi’r Bont, Ceri
Cunnington & Adrian Bradley – Antur ‘Stiniog, Richard Thomas – Snowdonia Slate.
1. Ymddiheuriadau - Huw Jenkins - Campbell’s Cottage, Nia Roberts - Siop y Gloddfa,
Anna & Zoe Pritchard - Parti 4, Gill Vescio - Isallt, Delyth Edwards & Dylan Jones Heddlu Gogledd Cymru, Owain Williams-NatWest, Amy Jones - J T Thomas & Co
Cyfrifydd, Marian Jones - Hunan Arlwyo Manod.
Croesawodd Andrew bawb.
2. Cofnodion y cyfarfod diwethaf a Materion yn codi: Derbyniwyd y cofnodion.
Materion yn codi 2. CCC- Dywedodd Bob bod contractwyr ar y safle am 2 wythnos
nesaf. ‘Roedd Andrew wedi ei syfrdanu gyda’r nifer o oedolion a phlant yng
nghyflwyniad Blaenau yn ei Blodau ac fe ddiolchodd Roger & Richard am drefnu’r
digwyddiad a gwneud y tlws Garddio Bywyd Gwyllt. 9. Ymddiheurodd Bob ynglŷn
â’r biniau, yn dweud ei fod yn cymryd rhy hir. Mae’r biniau wedi eu sortio.
3. Heddlu - Neb yn bresennol, ymddiheuriadau wedi eu nodi. Cytunodd Ann i ail anfon
yr e-bost oddi wrth Dylan Jones ynglŷn â’r lefel o blismona yn y Blaenau. Cytunwyd
hefyd bod Ann yn ail anfon y neges e-bost ynglŷn â’r level o sŵn a’r ymddygiad gwrth
cymdeithasol yn Stryd yr Eglwys, y Manod a’r Ffordd Fawr.
4. Adroddiad Aelodaeth - Anfonodd Zoe adroddiad ynghyd ai ymddiheuriadau.
Darllenodd Ann yr adroddiad - ‘8 aelod newydd ers y cyfarfod diwethaf ac maent yn
ymwybodol cost cofrestru £20 y tro cyntaf wedyn £10 i adnewyddu. Rydym angen y
pwyllgor gwefan i gyfarfod ac i gytuno pethau fel yr awgrymodd Andrew. Maen dal
yn fodlon gwneud yr hyfforddiant mae Pryderi wedi ei drefnu ac mae’n siŵr bydd yn
dysgu i ddiweddaru’r safle we.
5. Adroddiad y Trysorydd - Anfonodd Gill ei hymadrodd.
6. Gwefan - Dywedodd Alister nifer o ymwelwyr ar y wefan ers 12fed o Orffennaf yn
74,000 Awst 61,000, bod angen i is-bwyllgor y wefan gyfarfod i drafod materion
ariannol a thrafod yn ôl i’r cyfarfod nesaf - cytunwyd ar 13eg o Fedi. Calendr - rhaid
anfon digwyddiadau i Alister, Zoe a Nia drwy e-bost. Mae’r 3 yma wedi rhoi eu
henwau ymlaen am hyfforddiant gan Delwedd.
7. Blaenau Ymlaen - Adfywio - Dywedodd Bob mai’r nod yw bod rhan fwyaf wedi
darfod erbyn diwedd Medi. Dywedodd Clare na fydd y grisiau yn barod tan ganol
Hydref gan fod y canllaw yn hwyr yn cyrraedd. Bydd llyfryn y bandiau barddoniaeth
yn barod yr wythnos yma. Cafwyd diweddariad gan Bob a Mandy am y Ganolfan
dywydd gwlyb, arfaethedig. Dywedasant ei fod dal yn debygol i fynd ymlaen a bydd
i’w drafod mewn cyfarfod dydd Iau 6ed, mae cynllun busnes wedi eu gwneud.
8. Antur Stiniog - Dywedodd Ceri ac Adrian bod y llwybrau lawr allt ar agor ers 21ain o
Orffennaf ac o 919 ddefnyddwyr dim ond 5 adborth anffafriol gyda 914 o adborth
cadarnhaol. Mae rhan fwyaf o bobl yn archebu ar lein. Mae angen addysgu pobl
ynglŷn â lawr-rasio a goddefiad tywydd, dylid i weddill y traciau fod ar agor Mawrth

2013. Cytunwyd i fusnesau ymweld â’r safle. Cytunwyd i roi dyddiadau i Ann i’w
cylchredeg. Bydd Antur Stiniog yn creu swyddi, cyflogi’n lleol o fydd i’r dref.
9. Twristiaeth - Dywedodd Andrew fod weiren zip yn mynd drwy broses cabiatad
cynllunio, hwyrach na ddigwyddith hyn tan y Pasg 2013. Cododd John y mater o
ffonau yn cael eu troi i ffwrdd. Adran Dragon Back Race dros y Moelwynion a’r
Rhiniogau heddiw, dywedodd Huw hyn y cyfarfod diwethaf. Dywedodd Clare
wrthym fod VisitWales yn trefnu ymgyrch Teledu/wasg o ganol fis Medi. Gofynnodd
Ceri am bamffled y dref - dywedodd Bob bod arian i ddatblygu un newydd, ond bod
rhaid defnyddio’r hen rai yn gyntaf. Dywedodd John bod adborth cadarnhaodd am y
parcio di-dâl. Nodwyd bod llai o ymwelwyr o gwmpas yn ôl gwestai + Rheilffordd
Ffestiniog a Llechwedd.
10. UDA - *Anogodd Alister bod busnesau yn ei e-bostio gyda llun gyda chrynodeb
ysgrifenedig os nad ydynt wedi yn barod. *Cododd Roger digwyddiad Nadolig
chytunwyd i fod a rhaglen y cyfarfod nesaf. *Cyhoeddodd Mandy y cyfarfodydd
cyhoeddus ynglŷn â’r ysbyty 2, 4 & 6pm dydd Iau 6/9/12 + Rali ynghynt.
11. Dyddiad y cyfarfod nesaf Dydd Llun 29ain Hydref 2012 am 7pm lleoliad Tŷ
Gorsaf (yn flaenorol Y Frenhines) Stryd Fawr.

