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Bwrdd Ymgynghorol Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth 

Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd 19 Mehefin 2014 

 

Yn bresennol:   

Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor (Cadeirydd) 

Sarah Prescott (Cyfarwyddwr Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a'r Celfyddydau Creadigol) 

Alun Bond (Cynghorwr o Gyngor Celfyddydau Cymru) 

Janet Davies (Aelod o Gyngor y Brifysgol) 

 

Yn gweinyddu:   

Louise Amery (Dirprwy Gyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau)  

Kraig Pugh (Cyfrifydd Masnachu) 

Henry Rees (Arsylwr o Gyngor Celfyddydau Cymru) 

Gareth Lloyd Roberts (Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau) 

Kath Williams (Ysgrifennydd) 

 

Ymddiheuriadau:  

Ellen ap Gwynn (Cyngor Sir Ceredigion) 

Peter Curran (Cyfarwyddwr Cyllid) 

Jamie Medhurst (Pennaeth Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu) 

Elan Closs Stephens CBE 

Dorothy Wilson (Cyfarwyddwr, MAC) 

 

 

1.0 Cyflwyniad a Chroeso   
   
1.1 Nodwyd estynnodd y Cadeirydd groeso i'r aelodau a oedd yn 

bresennol. Eglurwyd mai RhLlM fyddai'n aros yn y 
Gadair tan y drafodaeth ar y mater a oedd wedi'i rhoi 
yn ddiweddarach ar yr agenda. 

   
2.0 Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf   
   
2.1 Cadarnhawyd  cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 6 Chwefror 2014. 
   
3.0 Materion yn Codi  
   
3.1 Nodwyd o dan 5.3 (adroddiad rheoli ysgrifenedig), nad oedd 



2 

 

adroddiad ysgrifenedig ar gael ar gyfer y cyfarfod. 
Cytunwyd y byddai crynodebau, gan gynnwys ffigurau'r 
cynulleidfaoedd, yn cael eu cyflwyno cyn cyfarfodydd 
yn y dyfodol. 

   Gweithredu: GLlR 
   
4.0 Cylch Gorchwyl ac Aelodaeth  
   
4.1 Derbyniwyd  nodyn gan Weithrediaeth y Brifysgol yn cadarnhau'r 

penderfyniadau ynghylch y llinellau adrodd, aelodaeth 
a'r aelodau ychwanegol, Cadeiryddiaeth y Bwrdd 
Ymgynghorol, a Chyfarfodydd Blynyddol Canolfan y 
Celfyddydau.   

   
4.2 Nodwyd mai rhoi cyfle i Weithrediaeth y Brifysgol i graffu ar 

weithgareddau’r Ganolfan, ac i'r Bwrdd yntau asesu 
ymateb y Brifysgol i argymhellion y Bwrdd, yw 
swyddogaeth Bwrdd Ymgynghorol Canolfan y 
Celfyddydau, yn debyg i'r byrddau ymgynghorol eraill 
yn y Brifysgol. 

   
4.3  o ran yr aelodaeth, y cytunwyd i wahodd dau aelod 

allanol arall a chynrychiolydd o Gyngor y Dref i'r Bwrdd. 
Cytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran 
Gweithrediaeth y Brifysgol i Gyngor y Dref i'w wahodd i 
enwi cynrychiolydd. 

   Gweithredu: RhLlM 
   
4.4 Cytunwyd o ran yr aelodau allanol, y dylid anfon enwebiadau at 

GLlR drwy ebost a rennir. Cytunwyd, ar ôl i'r 
enwebiadau ddod i law, y dylid anfon rhestr fer â 
bywgraffiadau cryno am bob un ymlaen am 
gymeradwyaeth Gweithrediaeth y Brifysgol. 

   Gweithredu: Pob aelod a GLlR 
   
5.0 Penodi Cadeirydd ac Is-

Gadeirydd  
 

   
5.1 Adroddwyd bod Gweithrediaeth y Brifysgol o'r farn mai un o'r 

Dirprwy Is-Gangellorion ddylai ymgymryd â 
swyddogaeth y cadeirydd. Nodwyd bod hynny'n 
fanteisiol o ran sicrhau llinell adrodd uniongyrchol i'r 
Weithrediaeth ac y byddai presenoldeb allanol cryf, gan 
gynnwys yr aelodau allanol ychwanegol, yn sicrhau 
statws y Bwrdd fel 'ffrind beirniadol'. Derbyniwyd y 
cynnig gan y Bwrdd ond argymhellwyd adolygu'r drefn 
hon ymhen y flwyddyn. 

   
6.0 Cyfarfod Agored  
   
6.1 Nodwyd  bod Gweithrediaeth y Brifysgol yn cynnig cadw 
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cyfarfodydd y Bwrdd Ymgynghorol yn gaeedig ond bod 
cyfarfodydd blynyddol Canolfan y Celfyddydau yn cael 
eu trefnu lle y byddai'r cyhoedd yn cael eu gwahodd 
iddynt.  Cadarnhaodd GLlR fod hyn wedi'i drafod ond 
fe'i cyflwynir ar ffurf lansiad y rhaglen ac adolygiad ar y 
flwyddyn a aeth heibio, ac y byddai'n cael ei gyhoeddi 
yn llyfryn y Ganolfan. Cytunwyd y dylid ei gynnal yn yr 
hydref er mwyn sicrhau bod y myfyrwyr yn cael cyfle i 
chwarae rhan yn natblygiadau Canolfan y Celfyddydau. 

   Gweithredu: GLlR 
   
7.0 Aelodaeth a Chylch Gorchwyl   
   
7.1 Cytunwyd  cyflwyno'r newidiadau isod i'r rhestr aelodaeth: 
   
7.1.1  torri ‘three’ o'r llinell gyntaf a gadael ‘Representatives 

of Aberystwyth University’. 
   
7.1.2  newid ‘One nominee of Aberystwyth Town Council’ i 

‘One representative of Aberystwyth Town Council’. 
   
7.1.3  ychwanegu ‘Institute Manager as Secretary’. 
   
   
8.0 Cylch Gorchwyl  
   
8.1 Cytunwyd  o dan ‘Reporting line, newid y testun i adlewyrchu'r 

llinell adrodd uniongyrchol i Weithrediaeth y Brifysgol 
ac ymlaen oddi yno i'r Pwyllgor Cyllid a Strategaeth ac 
i'r Cyngor. Cytunwyd hefyd y dylid amserlennu'r 
cyfarfodydd fel y byddai digon o amser i adrodd ymlaen 
i dri phwyllgor y Brifysgol, ond hynny heb gael gormod 
o oedi rhwng y Bwrdd Ymgynghorol a'r Cyngor.  

   
8.2  o dan amlder, newid ‘will meet three times each 

academic session' i ‘three times per year’.  Dileu'r 
frawddeg am y cyfarfod agored. 

   
8.3  newid y geiriad ynghylch y cadeirydd. 
   Gweithredu: LA 
   
9.0 Adroddiad y Cyfarwyddwr  
   
9.1 Adroddwyd  diweddariadau ar y gweithgareddau isod: 
   
9.1.1  bu HwylHaf yn llwyddiant ac fe gafwyd ymateb brwd 

gyda thros 2000 yn bresennol. Adroddwyd bod gwaith 
cynllunio HwylHaf 2015 wedi dechrau. 

   
9.1.2  bydd cast tymor yr haf yn cyrraedd ar 30 Mehefin. 

Adroddwyd bod gwerthiant y tocynnau wedi mynd y tu 
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hwnt i'r holl sioeau haf blaenorol ar hyn o bryd ac y 
byddai ymgyrch hysbysebu 56-slot ar y teledu ar y cyd 
ag Orchard Entertainment yn dechrau ddwy wythnos 
cyn y noson agoriadol. Adroddwyd bod GLlR wedi 
trafod hyn â'r Cyfarwyddwr Cyfathrebu. 

   
9.1.3  nodwyd y byddai gŵyl The Eye yn dechrau yn yr 

wythnos sy'n dechrau 23 Mehefin. 
   
9.1.4  bod cynhyrchiad ar daith i 2015 yn destun trafod ar hyn 

o bryd ac ni phenderfynwyd hyd yn hyn ai un o'r 
clasuron ynteu o bosib addasiad o ffilm fyddai'r 
cynhyrchiad. Adroddwyd y byddai'r cais am gyllid yn 
cael ei gyflwyno i Gyngor Celfyddydau Cymru ym mis 
Hydref. 

   
9.1.5  bod cynlluniau ar y gweill i wneud cais am grant bach 

Ymchwil a Datblygu gyda'r cwmni cynhyrchu Joio a 
fyddai'n ariannu addasiad o ddarn wedi'i ddiweddaru at 
genhedlaeth y rhwydweithio cymdeithasol. Adroddwyd 
mai dyma fyddai'r cais cyntaf gan Joio i Gyngor 
Celfyddydau Cymru. 

   
9.1.6  o dan faterion ystadau: bod anawsterau pellach yn codi 

â'r unedau creadigol yn deillio o anghydfod â'r dylunydd 
(Heatherwick). Nodwyd bod angen i bob un o'r unedau 
fod yn llawn er mwyn cynhyrchu'r lefel briodol o incwm 
o'r unedau. 

   
9.1.7  y Neuadd Fawr: bod modd cofrestru'r prosiect yn syth. 

Adroddwyd bod angen datrys yr anghydfod â 
Heatherwick cyn gynted ag y bo modd, neu fel arall y 
gellid amharu ar ymdrechion i gael cyllid cyfalaf pellach. 
Nodwyd hefyd y byddai angen i weddill y cyllid gael ei 
gynhyrchu drwy ddulliau eraill a'i bod hi'n hanfodol 
sicrhau bod y dyluniad newydd yn 'barod at y dyfodol' 
ac mor hyblyg a hawdd ei addasu â phosib.  

   
9.1.9 Cytunwyd yn amodol ar gymeradwyaeth Gweithrediaeth y 

Brifysgol, y trefnir cyfarfod â Chyfarwyddwr Buddsoddi 
a Chyllido Cyngor Celfyddydau Cymru 

   Gweithredu: GLlR & RhLlM 
   
9.1.8  ailweirio: y byddai Theatr y Werin ar gau rhwng Ebrill a 

Mehefin 2015 er mwyn cynnal gwaith trydanol 
hanfodol. Nodwyd y byddai GLlR yn cyfarfod â'r Dirprwy 
Is-Ganghellor â'r cyfrifoldeb dros faterion ystadau. 
Adroddwyd ei bod yn anochel y byddai'r gwaith yn 
effeithio ar y rhaglen a bod posibiliadau defnyddio 
theatrau dros-dro yn cael eu hystyried.  
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9.1.9  bod gwaith addurno wedi'i wneud a byddid yn parhau i 
wneud cymaint â phosib o'r math hwn o waith, yn 
enwedig o gofio'r ymateb cadarnhaol a gafwyd i'r 
gwaith ailaddurno yn ardal y bar. 

   
9.1.10  o ran staffio, nodwyd bod nifer o geisiadau am 

ddiswyddo gwirfoddol wedi'u cyflwyno ac fe allai hynny 
effeithio ar strwythur y staffio a gallu'r ganolfan i 
ddarparu digon o staff. 

   
9.1.11 Cytunwyd yn amodol ar gymeradwyaeth Gweithrediaeth y 

Brifysgol, byddai drafft o strwythur staffio yn cael ei 
gyflwyno i gyfarfod nesaf y Bwrdd. Adroddwyd i'r 
strwythurau staffio fod yn destun ymgynghori â 
Chyngor Celfyddydau Cymru ac y byddai angen parhau 
â'r drafodaeth honno yn enwedig yng nghyd-destun 
ystyried yr hyn y gallai Canolfan y Celfyddydau ei 
ddarparu, a'r hyn y dylai hi fod yn ei ddarparu. 

   
10.0 Crynodeb o'r Argymhellion  
   
10.1 Nodwyd y byddai'r crynodeb isod o argymhellion yn cael ei 

gyflwyno i Weithrediaeth y Brifysgol am ei 
chymeradwyaeth: 

   
10.1.1  cadarnhau'r canlyniadau a gafwyd gan Weithrediaeth y 

Brifysgol mewn ymateb i gofnodion mis Chwefror. 
   
10.1.1  y byddai GLlR yn darparu adroddiad rheoli ysgrifenedig 

cyn y cyfarfod nesaf a fyddai'n cynnwys dangosyddion 
perfformiad allweddol a ffigurau'r cynulleidfaoedd yn 
ogystal ag adroddiad am weithgareddau. 

   
10.1.2  y byddai'r aelodau yn anfon eu henwebiadau am ddau 

gynrychiolydd allanol ychwanegol ac un enwebai o 
Gyngor y Dref ymlaen i'r Weithrediaeth am ei 
chymeradwyaeth. 

   
10.1.3  bod y trefniant y cytunwyd arno ynghylch Cadeirydd y 

Pwyllgor yn cael ei adolygu ymhen blwyddyn. 
   
10.1.4  bod cynrychiolwyr y Brifysgol yn cwrdd â Chyfarwyddwr 

Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru a bod angen 
datrys y materion â Heatherwick cyn gynted ag y bo 
modd.    

   
10.1.5  bod crynodeb o'r strwythur staffio diwygiedig yn cael ei 

gyflwyno i gyfarfod nesaf y Bwrdd. 
   
11.0 Nodwyd  y gwerthfawrogwyd presenoldeb pawb a'u cyfraniadau 

adeiladol at y drafodaeth. 
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12.0 Y Cyfarfod Nesaf  
   
12.1 Nodwyd y byddai dyddiad y cyfarfod nesaf yn cael ei gylchredeg 

ar wahân. 
 

 

 

 


