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Canolfan yn y Gymuned 
Cylchlythyr Canolfan y Fron 

Ebrill 2021 

Mae pedwar aelod o’r Bwrdd wedi bod i ffwrdd oherwydd ymrwymiadau personol ac mae hefyd newidiadau 
wedi bod i’r Bwrdd.  O ganlyniad, mae’r rhifyn hwn o Ganolfan yn y Gymuned yn fyrrach nag arfer. 

Y Siop 

Mae Eiriona Williams wedi dychwelyd yn ôl i’r siop ac    
mae hi wedi cwblhau ei hyfforddiant Glendid  Bwyd.  
Mae snaciau blasus fel pastai Gernyw a phorc peis yn 
cael eu gwerthu yn y Siop ac mae microdon ar gael i’w 
cynhesu. Mae’r golygydd wedi trio un o’r bastai ac fe 
fydd yn saff o ddod yn ôl i gael mwy! 

Y Llety 

Buasai’r Llety wedi cael agor ar sail gyfyngedig o 
27ain o Fawrth ond gan fod y rhan fwyaf o’r 
ymwelwyr yn dod o Loegr mae’r galwad wedi bod 
yn brin.  Dylai trafeilio o Loegr cael ei ganiatáu o’r 
12fed o Ebrill ac rydym yn anelu at agor yn fuan 
wedi hyn. Tra ar gau mae gwaith adeiladu wedi 
cymryd lle i wella diogelwch Covid.  Wedi bod ar 
gau am 3 mis a’r gwelliannau, mae rhaid i ni gael y 
Llety yn barod i ymwelwyr.  Mae Anibal wedi bod 
yn brysur yn adnewyddu’r gwaith paent ac mae 
glanhawyr contract yn dod i mewn i’w glanhau i 
safon Covid cyn i ni ail agor. 

Cegin Fron 
Ail agorwyd y Caffi ym Mis Rhagfyr ar sail arbrofol yn 
cynnig bwyd parod a chafod ei hatgyfodi fel Cegin Fron.  
Roedd y canlyniadau a chyflawnwyd gan ein Cogydd 
Ymgynghorol yn addawol.  O ganlyniad yr arbrawf, 
cafwyd cwyn nad oedd Polisi Iaith Cymraeg y Canolfan 
yn cael ei ddilyn.  Roedd agweddau o’r cwyn yn 
anghywir, ond rydym yn derbyn bod diffygion ar 
Facebook a hefyd mewn recriwtio.  Mae camau wedi’u 
cymryd i ddatrys hyn.  Rydym wedi cyflogi John Davies 
fel Cogydd.  Mae o wedi cyflwyno Cinio Rhost dydd Sul 
sydd wedi gwerthu allan bob tro. Ar 26ain o Ebrill mae 
lletygarwch allanol yn cael ei ganiatáu ac i  gyfateb i hyn 
fe fydd John yn lansio bwydlen newydd.  Cadwch eich 
llygaid yn agored amdano!    

 

Llogi Neuaddau 

Mae llogi’r neuaddau yn ddistaw iawn oherwydd yr 
ansicrwydd parthed ymlacio cyfyngiadau Covid tu 
mewn.  Mae dosbarthiadau Yoga, Pilates a 
Hyfforddiant Cwn yn bwriadu dychwelyd cyn 
gynted â phosibl.  Ymhellach yn y flwyddyn (yn 
seiliedig a chyfyngiadau Covid) fe fydd un neu ddau 
o ddigwyddiadau yn cymryd lle.  Bu gwraig Mike 
Elsden, Jen farw yn fuan wedi dechrau Covid ar 
adeg pan oedd angladdau a niferoedd galarwyr yn 
gyfyngedig.  Byddant yn dathlu eu Pen-blwydd 
Priodas 50fed ar yr 2ail o Hydref felly mae Mike yn 
cynllunio i gynnal coffa teuluol preifat yn Llys Twrog 
yn y bore a gwasanaeth coffa yn y Ganolfan wedyn 
lle fydd croeso i bawb o’r Gymuned fynychu.  Y 
penwythnos dilynol (8fed Hydref) mae’r Llety a’r 
neuaddau wedi’u llogi ar gyfer digwyddiad Martial 
Arts.  Mae’r trefnydd yn disgwyl mwy o fynychwyr 
na capasiti’r Llety felly os oes gennych ystafell neu 
ddau i’w rhentu, cysylltwch â Mike Elsden yn y 
Ganolfan neu e-bostio mike@canolfanyfron.org a 
neith pasio eich manylion ymlaen i’r trefnwr. 

 

 
John Rowlands (chwith) a Chogydd John Davies yn 
cyfnewid  contractau yn Ganolfan y Fron 

 
Y Bwrdd 

Yn dilyn y cwyn parthed defnydd o’r Iaith Cymraeg yng Nghegin Fron, mae Eiriona Williams wedi cymryd 
cyfrifoldeb am Bolisi Iaith Cymraeg y Ganolfan.  Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â chymhwysiad y 
Polisi, cysylltwch â hi ar eiriona@canolfanyfron.org.  Mae John Rowlands wedi sefyll i lawr fel Cadeirydd gan ei 
fod angen rhoi fwy o sylw i’w busnes.  Fe fydd hefyd yn sefyll i lawr o’r Bwrdd hefyd ond mae o wedi gado 
parhau i edrych ar ôl cynnal a chadw a helpu yn y Siop ar sail gwirfoddolwr.  Mae John yn haeddu diolch enfawr 
am gadw’r Ganolfan yn rhedeg trwy’r amseroedd anghredadwy hyn.  Mae Mike Elsden wedi cymryd drosodd y 
Gadair.  Hefyd yn sefyll i lawr o’r Bwrdd a’i rôl fel Trysorydd yw Sandy Barthorpe sydd angen treulio mwy o 
amser ar ymrwymiadau gwaith.  Bu i Sandy cymryd drosodd fel Trysorydd mewn amgylchiadau anodd iawn yn 
dilyn ymddiswyddiad y Trysorydd blaenorol.  Heb sôn am ddelio efo Banc Nat West (ddim yn hawdd), llwyddiant 
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mwyaf Sandy yw rheoli sefydliad system cyfrifo Sage.  Fydd Sage yn rhoi gwell syniad o berfformiad y busnes i’r 
Bwrdd ac fe fydd yn symleiddio paratoi’r cyfrifon blynyddol.  Fe fydd Sandy yn parhau fel gwirfoddolwr.  
Diolchwn i John a Sandy am eu cyfraniad enfawr tuag at y Ganolfan. 

Gwirfoddolwyr 
Mae Mandy Hindle i ffwrdd oherwydd rhesymau personol, ond yn ei absenoldeb mae ein criw cysegredig o 
wirfoddolwyr yn parhau i gyflawni pethau eithriadol i’r Ganolfan.  Mae gwirfoddolwyr yn angenrheidiol i gadw’r 
Siop a Chegin Fron i redeg yn esmwyth felly os ydych eisiau bod yn ymglymedig yn ein menter gymunedol fel 
gwirfoddolwr, cysylltwch â enquiries@canolfanyfron.org yn absenoldeb Mandy. 

Mae gan Gogydd John Davies cyfle gwirfoddol ychydig yn wahanol.  Mae eisiau arbrofi gwasanaeth cludo i 
brofi’r gofyn.  Person gyda thrwydded yrru ddilys fydd yn ddelfrydol ond buasai defnyddio beic yn bosibl yn yr 
ardal gyfagos.  I drafod cysylltwch â chef@canolfanyfron.org   

Cyfrifon Incwm a Gwariant  2020 
Mae cyfrifon Incwm a Gwariant am y flwyddyn yn darfod 28ain o Chwefror 2020 wedi’u cyhoeddi ar ein gwefan.  
Gyda Covid-19 yn effeithio’n enfawr ar ein busnes o Fawrth 2020 ymlaen, rhain yw’r cyfrifon diwethaf am beth 
amser sydd yn dangos darlun gwir o gyfleoedd fusnes Canolfan y Fron.  Maent yn dangos diffyg net o £6,433 ar 
drosiant o £71,913, sydd ar yr edrychiad cyntaf, ddim yn ddrwg i fusnes cychwynnol.  Fodd bynnag, mae’r 
diffygiad cywir yn cael ei lleihau gan grantiau o £102,877 o’r loteri a  ffynonellau eraill.  Heb y grantiau ac eithrio 
dibrisiant, mae diffygiad net o £66,091 sydd yn golygu ein bod yn bell o fod yn gynaliadwy.  Mae grantiau gan y 
Llywodraeth wedi helpu cyflenwi costau yn ystod Covid-19 ond gydag ychydig iawn o gronfeydd loteri i ddod, 
mae’n rhaid i’r Bwrdd rheoli costau a thyfu refeniw i sicrhau goroesiad ar ôl Covid. 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

Cynhalwyd pleidlais post ym mis Mawrth i mabwysiadu Memorandwm ac Erthyglon Cymdeithasiad a fydd yn 
caniatau’r Ganolfan i gynnal cyfarfodydd electroneg.  Y canlyniad oedd 28 o blaid ac 13 yn erbyn, cynulliad o 
41%.  Er bod mwyafrif clir o blaid, mae’r Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasiad angen mwyafrif o 75% i’r 
fath newidiadau, felly nid yw’r Erthyglau newydd wedi’u mabwysiadu. 

Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 nid yw’n bosibl cynnal CCB o dan yr Erthyglau presennol ar hyn o bryd, ond 
mae Deddf Ansolfedd Cwmnïau a Threfn Lywodraethol 2020 yn goruwchreoli Erthyglau Cwmni felly wnawn 
gynnal cyfarfod o dan y Ddeddf yma.  Mae’r Bwrdd ar hyn o bryd yn arolygu’r ffordd fwyaf democrataidd a 
diogel i gynnal CCB.  Disgwyliwn y dyddiad i fod ar ddechrau mis Mai a bydd enwebiadau am Gyfarwyddwyr yn 
groesawus. 

Cylchgrawn y Ganolfan - adolygiad (bur iawn) o ddigwyddiadau 

Defibrillator Mae’r Defibrillator yn awr wedi’i gosod ac yn gweithio yn ei amgaead ger prif ddrws y 
Ganolfan.  Diolch i bawb bu rhoi eu hamser a chyfrannu i wneud hyn digwydd. 

Y To Mae’r rheswm pan mae llechi yn cael eu rhwygo oddi ar y to yn rhyfeddod, nid oedd yn digwydd yn 
amser yr ysgol.  Syniadau a rhoddwyd ymlaen oedd siâp y fentiau neu drwch y llechi.  Mae’r gyfrinach ‘nawr 
wedi’i ddatrys - roedd y llechi ar yr ysgol wedi’u gludo i atal hyn ddigwydd.  Mae John Rowlands wedi ail osod 
y llechi ac wedi’u gludo mewn lle. 

Cegin Fron Mae mynediad i Gegin Fron dros gerrig rhydd, wyneb anodd i rai mordwyo.  Mae cwmni 
ynni wedi cytuno ariannu llwybr concrit ond bu Covid-19 atal hyn.  Mae arian arall wedi dod i law ac mae 
John Rowlands yn disgwyl trefnu’r gwaith ar gyfer mis Mai.    

….. ac yn olaf 

Bydd preswylwyr craff Fron wedi sylwi bod 
hysbysfwrdd newydd yn cael ei gosod yn y pentref 
gan Barc Cenedlaethol Eryri er budd y Gymuned.  
Mae’r llun hwn wedi’i dynnu ar ddechrau mis Ebrill. 

  
 


