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MATERION YN CODI AC AGENDA.
1. Gwnaeth David Thomas groesawu pawb i’r cyfarfod.
2. Cywirdeb Cofnodion y cyfarfod blaenorol (12.7.2012)
Cadarnhawyd fod pawb wedi derbyn y copїau o gofnodion y cyfarfod blaenorol a
ddanfonwyd allan trwy e.bost gan Diana. Cynnigiwyd ac eiliwyd eu bod yn gywir .
3. Adrodd yn ôl wrth yr Is-Bwyllgor Marchnata.
Gwnaeth Rob adrodd yn ôl. Dywedodd bod y trefniadau ar gyfer cael y calendr yn
barod i’w werthu yn y Ffair Nadolig (17eg o Dachwedd) yn mynd yn eu blaen yn
hwylus. Nododd y byddai’r mwyafrif o’r lluniau fydd yn ymddangos yn y calendr
yn rhai modern, gan nad yw ansawdd yr hen luniau’n ddigon da. Maint y calendr
fydd A3 . Bydd y calendr yn cael ei argraffu trwy Gyngor Sir Benfro, am gost o tua
£450. Nododd ei bod yn fwriad i gael cwmniau lleol i noddi pob mis o’r flwyddyn
(£25 y mis) – yna gallant gael hysbyseb am ei busnes ar waelod pob mis.
Ychwanegodd bod dyddiadau pwysig 1963 yn mynd i gael eu cofnodi ar y calendr,
ynghyd a dyddiadau dathliadau 2013.
Hefyd cadarnhaodd bod y trefniadau wedi eu gwneud ar gyfer popeth arall – sef y
llun gan yr artist lleol - Gareth Hugh Davies, a chynhyrchu’r beiros ac ati.

4. Adrodd yn ôl wrth yr Is-Bwyllgor Cyllid a Grantiau.
Dywedodd Christopher ein bod wedi llwyddo i gael y grant “Tirwedd a
Threftadaeth - Sir Gaerfyrddin”. Mae’n grant o £10,000 , a bydd rhaid i ni wneud
cyfraniad o ychydig dros £1,000. Bydd y grant hyn yn talu am gyfieithu “Cloi’r
Clwydi”, am osod llinell amser ar y wefan, ac am gynhyrchiad y “Llyfr Atgofion”
a’i gyfieithu, a’i osod ar y wefan, ac am argraffu’r llyfr newydd hefyd.
Ychwanegodd Christopher nad yw’r grant yn cael ei dalu allan mewn symiau bach,
ond fel cyfanswm.
Bydd rhaid i ni gael y gwaith wedi ei wneud, ac wedi ei dalu amdano cyn i ni gael
taliad y grant. Felly bydd rhaid i ni dalu tua £11,500 allan. Nododd Chris bod dros
£4,000 gennym yn y banc yn barod.
Nododd bod y Cyngor Cymuned – trwy drefniadau Tyssul yn barod i roi menthyg
£10,000 i ni. Gallem gael £6,000 yn awr (neu cyn Mis Mawrth 2013) a’r gweddill –
sef y £4,000 arall ar Ebrill 1af 2013. Opsiwn arall ydyw cael y £10,000 ym Mis
Ebrill 2013. Petawn yn cael menthyg y £6,000 yn awr, byddai rhaid ei dalu yn ôl i’r
Cyngor Cymuned cyn diwedd Mawrth 2013.
Nid yw Chris yn gweld pwynt gofyn am y benthyciad wrth y Cyngor Cymuned tan
bod ei angen arnom, felly awgrymodd efallai y dylem aros i gael y £10,000 (wrth y
Cyngor Cymuned) mewn un taliad ym Mis Ebrill 2013, ac y byddai hyn yn golygu
y dylai popeth, gan gynnwys y llyfr newydd fod yn barod erbyn tua Mis Mehefin
2013 ar yr hwyraf (oherwydd byddai rhaid i ni dderbyn yr arian grant erbyn
Mehefin 2013 man pellaf. Mae hyn yn rhoi ychydig o estyniad o ran amser i ni,
oherwydd fel arfer byddai’r grant yn cael ei dalu tua Mis Ebrill).
Nododd Christopher os ydym yn bwriadu gosod tywys-fyrddau gwybodaeth yn y
pentref, yna bydd angen cael caniatad wrth yr adran gynllunio. Nodwyd petai’r
Pwyllgor Dathlu yn gwneud y cais yn enw’r Cyngor Cymuned, yna gallem gael addaliad o 50%.
O safbwynt y Mosaic – mae Gwydion yn bwriadu siarad gyda Brian Thomas
ynglŷn â’r lluniau. Nid yw John wedi siarad a Brian Thomas yn ddiweddar.
Awgrymwyd efallai y dylid gofyn i Brian Thomas ddod i un o’r cyfarfodydd yn y
dyfodol.
5. Adrodd nôl wrth yr is-Bwyllgor “Cyhoeddusrwydd” :
Nododd Tyssul y bydd y pwyllgor hwn yn cwrdd pythefnos i heno yn yr ystafell
hon!
Nododd Tyssul y bydd angen trefnu rhai gweithgareddau ar gyfer y flwyddyn
newydd. Mae Gwydion heb gael ateb wrth “Talwrn y Beirdd” eto.
Nododd Robert Rhys bod cwmni teledu Avanti yn meddwl gwneud rhaglen
ddogfen ar ymgyrch Llangyndeyrn, a’i fod wedi bod yn rhoi rhai syniadau iddynt.
Nododd Sulwyn y byddai cwmniau eraill yn sicr o ddodi cynnigiadau fewn i
gynhyrchu rhaglen ddogfen, ond taw un rhaglen fyddai’n cael ei gynhyrchu.
Ychwanegodd Sulwyn y dylem wneud defnydd da o’r “Journal” ar gyfer cael
cyhoeddusrwydd, yn arbennig y dudalen Gymraeg.
6. Robert Rhys

G. W.

Nododd Robert Rhys y bydd angen ffotograffydd i fynd o amgylch i dynnu
lluniau’r bobl fydd yn cyflwyno’r atgofion o’r ymgyrch yn 1963. Awgrymodd
Gwydion y gellid defnyddio’r ffotograffydd sy’n gweithio yng nghanolfan
Peniarth.
7. Adrodd yn ôl wrth yr Is-Bwyllgor Gweithgareddau a chodi arian yn lleol.
Atgoffwyd pawb fod y cwis yn cael ei gynnal yn nhafarn y Ffermwyr, nos Wener
nesaf.
Yna bydd y Noson o adloniant gyda Dafydd Evans yn nhafarn y Gof ar y 9fed o
Dachwedd.
Cafwyd trafodaeth ynglŷn â’r Cyngerdd Mawreddog. Awgrymwyd y gellir gofyn i
Nigel Owens fod yn Lywydd y noson.
Nododd Mrs. Brodrick bod Ysgol y Fro yn bwriadu llwyfannu drama ei hun ym
Mis Mehefin neu Orffennaf 2013 yn seiliedig ar hanes 1963. Bydd hyn yn
ychwanegol i’r Pasiant sy’n mynd i gael ei drefnu gan y Fenter.
Cafwyd trafodaeth fer am y Marquee, e.e. ble y dylid ei godi, ac a fydd yn ddigon o
faint. Gellid gwneud ymholiadau i weld os bydd modd ei ymestyn, pe bai angen.
Nodwyd bod lle i gael llwyfan ynddo, ac y bydd angen sicrhau y bydd y system
sain yn ddigonol. Hefyd ychwanegwyd y bydd angen cael yswiriant am yr
wythnos.
8. Dyddiad y cyfarfod nesaf :
Cytunwyd i gynnal y cyfarfod nesaf o’r pwyllgor hwn ar Nos Iau 15fed o
Dachwedd 2012 am 7.30 y.h. yn Nhafarn Y Gof, Llangyndeyrn.
9. Bydd copi Saesneg o’r cofnodion hyn ar gael yn y cyfarfod nesaf i’r rhai fydd yn
dymuno eu cael.
Diana Thomas-Laidlaw (Ysgrifenyddes y Pwyllgor Dathlu Achub Llangyndeyrn a
Chwm Gwendraeth Fach)

