CLWB MYNYDDA CYMRU – CYFARFOD BLYNYDDOL 2021
ADRODDIAD - YSGRIFENNYDD CYFFREDINOL
Yn ogystal ȃ thri chyfarfod blynyddol arferol y Pwyllgor eleni ym mis Ionawr, Mai a Medi,
cafwyd dau gyfarfod arbennig, un ym mis Mawrth i ystyried Strategaeth Parcio a
Thrafnidiaeth Gynaliadwy Yr Wyddfa ac Ogwen gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a’r
llall yn nechrau Hydref i roi sylw i nifer o faterion oedd angen sylw brys cyn y Cyfarfod
Blynyddol. Rydym wedi parhau ȃ’r drefn o gynnal y cyfarfodydd i gyd drwy gyfrwng Zoom eto
eleni.
Yn mis Ionawr a Mai effaith Cofid 19 ynghyd ȃ materion arferol eraill oedd yn mynd ȃ
sylw’r Pwyllgor a da oedd gweld erbyn cyfarfod mis Mai bod y sefyllfa‘n gwella a gallwyd
dechrau llacio rhai o’r cyfyngiadau a roddwyd ar ein teithiau. Fe gynyddwyd y nifer o 12 i 15
ym mis Mai ac wedyn i 18 yn ddiweddarach yn ystod yr haf wrth i’r sefyllfa wella. Mae’r
Pwyllgor ers mis Medi wedi penderfynu codi’r cyfyngiadau ar y niferoedd a ganiateir ar y
teithiau.
Ym mis Awst wynebwyd un o’r digwyddiadau mwyaf ysgytwol pan frawychyd pawb gan
farwolaeth sydyn Gareth Pierce ar daith y Clwb ar Aran Fawddwy. Gwerthfawrogir yn fawr
ymdrechion yr aelodau oedd efo Gareth i’w helpu nes i gymorth proffesiynol gyrraedd.
Estynnwn ein cydymdeimlad gyda’r teulu yn eu colled enfawr. Bu teulu Gareth yn ddigon
caredig i ddatgan y byddai unrhyw roddion er cof am Gareth yn cael eu rhannu rhwng yr
Urdd a’r Clwb. Hyd yma mae’r Clwb wedi derbyn swm o oddeutu £850 ac mae
trafodaethau wedi bod gyda’r teulu ynglȳn ȃ sut y dylid defnyddio’r arian yma. Un o’r
syniadau dan sylw yw defnyddio’r arian i annog pobl ifanc i ymgymryd ȃ gweithgareddau
awyr agored. Syniad arall yw i’r arian fynd tuag at gyhoeddi detholiad o’r cerddi ar
fynyddoedd y bu Gareth yn eu casglu dros y blynyddoedd. Mae trafodaethau yn mynd
rhagddynt gyda’r Urdd a theulu Gareth ynglȳn ȃ sut i ddefnyddio’r arian yma.
Derbyniodd y pwyllgor hefyd rodd garedig o ddiffibriliwr i’r Clwb gan unigolyn ȃ chysylltiad ȃ
Gareth er cof amdano. Yn sgil hynny mae’r Pwyllgor wedi penderfynu archebu ail
ddiffibriliwr ar gyfer criw’r De. Y bwriad yw iddynt gael eu cario ar deithiau’r Clwb rhag ofn y
cyfyd argyfwng. Derbyniwyd y ddau ddiffibriliwr yn ardal y Bala ddiwedd mis Hydref a bydd
Tomos Hughes, Swyddog gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn bresennol yn y Cyfarfod
Blynyddol i roi arweiniad ar eu defnyddio.
Un mater fydd angen sylw yn y Cyfarfod Blynyddol yw lefel tâl aelodaeth y Clwb i’r dyfodol.
Adroddwyd i’r Pwyllgor yn ei gyfarfod ym mis Hydref bod y Cyngor Mynydda Prydeinig am
godi eu tâl aelodaeth i aelodau clybiau o 1 Ebrill 2022 i £22 ac y byddai’n codi gyda elfen
chwyddiant o RPI yn flynyddol wedyn o 1af Ionawr 2023 ymlaen. Yn sgil hyn a’r ffaith bod y
Clwb yn wynebu gwariant sylweddol ar brynu diffibriliwr penderfynwyd argymell i’r Cyfarfod
Blynydol fod tâl aelodaeth y Clwb yn codi i £25 o 1 Ionawr 2023. Byddai hyn yn golygu y
gallasai’r tâl yma gwrdd â chodiadau i’r taliadau i’r CMP am gyfnod yn hytrach na gorfod ei
newid yn rheolaidd a byddai hefyd yn helpu i’r Clwb ail-adeiladu ei falansau yn y tymor byr.
Ceir mwy o wybodaeth am hyn yn y cyfarfod gan y Trysorydd.
Mae rhywfaint o edrych ymlaen am ddyfodol mwy normal wedi bod ym mhenderfyniadau’r
Pwyllgor. Ar ôl gorfod gohirio y llynedd fe benderfynwyd mentro cynnal y Cyfarfod a Chinio
Blynyddol unwaith eto eleni yng Ngwesty’r Oakley Arms ym Maentwrog. Penderfynwyd
rhoddi’r cyfle i aelodau ymuno ȃ’r cyfarfod drwy gyfrwng Zoom os byddai hynny yn well
ganddynt. Yn ogystal cadarnhawyd y bydd y trefniadau i gynnal ein darlith flynyddol yn yr
Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron yn 2022 yn mynd yn eu blaen. Cytunwyd hefyd y
dylid edrych ar y posibilrwydd o gynnal taith arferol mis Chwefror i’r Alban flwyddyn nesaf.

Os oes diddordeb gennych mae cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor a rhai’r Cyfarfodydd
Blynyddol i’w gweld ar wefan y Clwb, gweler y ddolen isod:
http://www.clwbmynyddacymru.com/Dogfennau.htm
Bydd angen i’r Cyfarfod Blynyddol gadarnhau aelodaeth y Pwyllgor ar gyfer 2022. Mae
aelodaeth bresennol y Pwyllgor fel a ganlyn:
Dwynwen Pennant – Cadeirydd
Steve Williams – Is-gadeirydd
Dilys Phillips – Trysorydd
Eryl Owain – Ysgrifennydd Gweithgareddau
Iolo ap Gwynn – Ysgrifennydd y Wefan
Iolo Roberts – Ysgrifennydd Cyffredinol
Richard Roberts
Iona Evans
Dewi Hughes
Eirwen Williams
Raymond Griffiths
Gareth E Roberts
Gwyn Williams
Yn ôl y cyfansoddiad bydd traean aelodau’r Pwyllgor (yr ymddiriedolwyr)yn ymddeol yn
flynyddol, sef 4 aelod, er bod hawl i unrhyw un ohonynt gael ei ail-benodi. Y rhai sydd i
ymddeol yw’r rhai sydd wedi bod yn eu swydd hiraf, sef
Gareth E Roberts
Eirwen Williams
Gwyn Williams
Raymond Griffiths
Fe adroddir ar y sefyllfa ddiweddaraf ar aelodaeth y Pwyllgor yn y Cyfarfod Blynyddol. Mae’n
agored i unrhyw aelod wasanaethu ar y Pwyllgor drwy gysylltu ȃ’r Ysgrifennydd
Cyffredinol cyn y Cyfarfod Blynyddol. Mae’r swyddogion yn fodlon parhau yn eu swyddi
hefyd am flwyddyn arall.
Fel pawb arall gobeithiwn y bydd y sefyllfa gyda Cofid 19 yn parhau i wella yn 2022 ac y
cawn fwynhau amrywiaeth lawn o weithgareddau’r Clwb yng Nghymru a thu hwnt.
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