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Canolfan yn y Gymuned 
Cylchlythyr Canolfan y Fron 

Gorffennaf 2021 

NODYN PWYSIG: Mae CCB 2021 wedi’i gohirio tan y 18fed o Orffennaf i osgoi gwrthdaro gyda gem 
derfynol yr EUROS.  Mwy o fanylion dros y dudalen. 

Y Siop 
Mae Pwyllgor Trwyddedu Cyngor Gwynedd wedi 
caniatáu trwydded i’r Siop a’r Caffi i ddechrau 
gwerthu alcohol.  Mae Eirona wedi cychwyn arolwg 
troed er mwyn i’r Bwrdd adolygu’r oriau agor.   
Opsiwn o dan ystyriaeth yw dod a chau amser cinio 
yn ôl i’n galluogi i aros ar agor yn hwyrach.  Fydd hyn 
yn caniatáu ymwelwyr i’r Llety i checio mewn ac i 
brynu nwyddau ar ôl yr amser cau presennol o 
17:30. Mae ein cogydd newydd yn defnyddio llysiau 
ac felly rydym yn ystyried gwerthu ffrwythau a 
llysiau yn y Siop hefyd. 

Y Llety 
Cyn ail agor cafodd y Llety glanhad dwfn gan gontractwyr 
glanhau a chafwyd ein hymwelwyr gyntaf ar ôl y cloi lawr 
ar Ebrill 15fed.   Bu cyfyngiadau Covid yn ein rhwystro i agor 
cegin y Llety ac o ganlyniad cafwyd gostyngiad ar 
fwciadau, ond fe roeddwn yn cael ei ail agor ar y 17eg o 
Fai a bu’r bwciadau yn cynyddu.   Bu Shôn Wyn Thomas 
ymuno a’r Ganolfan ar y 3ydd o Fai ac roedd ei 
gyfrifoldebau yn cynnwys y Llety.  Ers yr 17eg o Fai mae 
bwciadau’r Llety wedi cynyddu i 77%. 

Llogi’r Neuadd 
Mae ymlacio cyfyngiadau ar y 17eg o Fai wedi gweld y 
dychweliad o ddigwyddiadau yn y neuadd.  Hyfforddiant 
cŵn, Yoga, Bocsio Cic a Pilates yw ychydig o’r 
digwyddiadau a gynhaliwyd ers hynny.  Rydym wedi cael 
noson cwis ac mae Bingo’n ôl.  Pe baech eisiau llogi’r 
neuadd, cysylltwch gyda Shôn Wyn Thomas yn y Ganolfan. 

 

Cegin Fron 
Yn y cyhoeddiad diwethaf bu i ni adrodd am 
benodiad John Davies fel cogydd i redeg Cegin Fron.  
Penderfynodd John fod cymudo o Gaergybi bob 
dydd yn cymryd tol ar ei bywyd teuluol, felly fe fu 
ymddiswyddo a’n gadael ar ddiwedd mis Ebrill.  Bu 
ein cogydd newydd, Jude Jones, ddechrau ar y 
15fed o Fai.  Mae hi’n byw lawr y lôn ac felly, ar 
wahân i ddiwrnodau glawog, mae ei siwrne i waith 
yn ddi-broblem.  Mae hi’n gogydd hynod brofiadol 
yn arbenigo mewn bwyd cartref blasus.  Mae ei 
phastai a phwdinau yn ardderchog ond mae hen 
ffefrynnau fel pitsas a byrgyrs dal ar y fwydlen.  Mae 
cyfyngiadau Covid-19 wedi’u hymlacio i ganiatáu 
bwyta tu mewn ond gyda phellter cymdeithasol.  
Roedd capasiti yr hen gaffi yn 15 o bobl, felly mae’r 
neuadd ddeheuol wedi dod yn rhan o Gegin Fron. 
Mae Sandy Barthorpe wedi gwario llawer o’i amser 
yn troi’r neuadd i le braf i fwyta.  Gyda phellter 
cymdeithasol mae Cegin Fron nawr yn gallu eistedd 
25 o bobl tu mewn ac mae tri bwrdd tu allan.  Mae 
prydau parod dal ar gael hefyd, galwch 01286 
882048 i archebu tecaway neu i logi bwrdd. 

Cogydd Cegin Fron Jude Jones (chwith) a Mandy Hindle yn 
cyfnewid contractau yng Nghanolfan y Fron 

Y Bwrdd 

Bu John Rowlands sefyll i lawr o’r Bwrdd ar 27ain o Fai i ganolbwyntio ar ei fusnes.  Rydym yn diolch iddo am y 
cyfraniad enfawr mae wedi’i gwneud i Ganolfan y Fron.  Fel y dywedwyd ym mis Ebrill, mae Sandy Barthorpe 
wedi camu’n ôl o’i rôl fel Trysorydd, ond mae hi wedi penderfynu aros ar y Bwrdd i ganolbwyntio ar Gegin Fron.  
Mae’n drist gennym adrodd bod Mandy Hindle wedi colli ei Fam ym mis Ebrill, gyrrwn ein cydymdeimlad ati. 

Staff 

Yn ychwanegol i’r cogydd newydd, bu Shôn Wyn Thomas ymuno a’r Ganolfan ar 3ydd Mai fel Gweinyddwr Llety 
a Rhentu Neuadd.  Mae o ardal Y Fron, yn rhugl yn y Gymraeg, ac yn dod gydag ef profiad eang trwy weithio am 
5 mlynedd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd. 
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Gwirfoddolwyr 
Mae Mandy Hindle gartref bellach ac yn awyddus i ehangu ein criw o wirfoddolwyr.  Mae gwirfoddolwyr yn 
angenrheidiol i gadw’r Ganolfan yn rhedeg yn esmwyth felly pe baech eisiau bod yn ymglymedig gyda’n fenter 
gymunedol fel gwirfoddolwr, cysylltwch â mandy@canolfanyfron.org. 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 
Nid oedd yn bosibl cynnal y cyfarfod ym mis Chwefror eleni oherwydd y cloi lawr.  Mae cyfyngiadau Covid yn awr 
wedi’u hymlacio digon i’n galluogi cynnal CCB, ond rydym dal yn gorfod ei wneud yn Covid ddiogel.  Mae 
cyfyngiadau ar niferoedd tu mewn a thu allan yn golygu os oes mwy o Aelodau na sydd yn cael ei chaniatáu yn 
mynychu’r CCB caiff y cyfarfod ei ohirio.  Mae bob Aelod oedd ar y rhestr hyd at 9fed o Fehefin 2021 wedi derbyn 
hysbysiad bod y cyfarfod i’w gynnal ar yr 11eg o Orffennaf ond ar ofyn yr Aelodau, mae wedi’i ei ohirio tan y 
18fed o Orffennaf am 19:00 yng Nghanolfan y Fron i osgoi gwrthdaro gyda gem derfynol Cwpan Euro. 

Dyfodol Canolfan y Fron 
Wrth i ni ddod allan o’r argyfwng Covid a gyda’r CCB yn dod fyny mae’n bwysig ein bod yn edrych yn ol ac ymlaen 
os ydym am ddiogelu dyfodol Canolfan y Fron.  

Sefydlwyd Canolfan y Fron gan grŵp cysegredig o bobl efo gweledigaeth o droi ysgol adfeiliedig yng Nghanolfan 
Cymdeithasol aruthrol.  Cafwyd arian loteri a chronfeydd eraill ac wedyn trwy waith caled bu iddynt droi’r 
weledigaeth yn realiti.  Pan fu’r ganolfan agor, yn anffodus fe ddaeth yn ffynhonnell ymraniad gyda barnau 
amrywiol ymysg rhai yn y  gymuned ar sut ddylai gael ei rhedeg.  Bu rhai Cyfarwyddwyr ymddiswyddo oherwydd 
anghytundebau a bu grŵp bychan ffurfio gyda’r bwriad o newid cyfansoddiad y Bwrdd.  Canlyniad eu 
hymdrechion oedd i’r Canolfan golli gwasanaethau tri pherson gwerthfawr oedd wedi cyfrannu beth amser ac 
ymdrech tuag ato.  Penodwyd Bwrdd newydd ac am ychydig roedd heddwch yn teyrnasu, ond yng nghanol 
pandemig byd-eang bu hanes yn ailadrodd ei hun.  Roedd rhai yn boicotio’r siop oherwydd anfodlonrwydd gyda 
phenderfyniadau’r Bwrdd, anfonwyd memos dienw yn mynnu bod y Bwrdd yn cael ei diswyddo neu fod y Bwrdd 
yn anwybyddu’r gyfraith, cafwyd arwyddion eu fandaleiddio a llawer mwy.  Ymhen hir, bu'r rheini oedd yn 
gwrthwynebu’r Bwrdd ceisio defnyddio'r Ddeddf Cwmnïau i orfodi’r Ganolfan i gynnal cyfarfod cyffredinol a 
buasai’n anghyfreithlon o dan ddeddfwriaeth Covid-19.  Tydi gorfodi’r Canolfan yn fwriadol i dorri’r gyfraith ddim 
yn gytûn ag Aelodaeth y Cwmni.  Mewn ymdrech i leihau  croestyniad, cynhaliwyd Aelodau’r Bwrdd cyfarfod 
Zoom ym mis Mai gyda grŵp yn galw eu hunain yn “Concerned members of Canolfan y Fron”.    Trafodwyd pethau 
oedd wedi’u trafod o’r blaen, derbyniwyd y Bwrdd bod diffygion wedi bod ond mae'r rhain yn cael eu hannerch 
ond ni roddwyd unrhyw arwydd gan yr ochr arall eu bod yn ceisio adfer undod.  Mae gennyf 50 mlynedd o brofiad 
bywyd pentrefol Gogledd Cymru, rhan fwyaf yn nhiriogaeth Porc Peis Bach ond am y 14 mlynedd diwethaf yn Y 
Fron.   Yn unrhyw bentref fe fydd rhywfaint o ymraniadau gyda grwpiau efo amcanion gwahanol.  Roedd y 
Ganolfan i fod yn nerth unoli yn y gymuned ond hyd yma mae wedi cael effaith croes.  I sicrhau dyfodol y Ganolfan 
mae’n rhaid newid hyn, nid trwy un grŵp yn gorfodi eu barn dros y llall, ond trwy bawb yn dod at ei gilydd a 
derbyn cyfaddawd.  Mae Covid-19 wedi gwneud sgwrsio yn anodd am 16 mis ac mae’r chwerwedd ymysg rhai 
yn y gymuned wedi rhwystro cysoniad.  Mae dau beth wedi newid sydd yn rhoi gobaith i mi.  Yn gyntaf, mae 
Aelodaeth wedi ehangu i 130, dal yn isel, ond yn ddechreuad.  Yn ail, yn y CCB fe fydd gennym ddigon o ymgeiswyr 
i ethol Bwrdd o 12 person, yr uchafswm a ganiateir yn yr Erthyglau. 

Trwy ehangu’r Aelodaeth mae’r Bwrdd yn agor y drws i Ganolfan sydd gyda chymorth eang yn y gymuned, ond 
dim ond os yw gwahaniaethau’r gorffennol yn cael eu newid i barodrwydd i gyfaddawdu.  Yr wyf yn annog bob 
Aelod i ddefnyddio eu hawl i bleidleisio yn y CCB ac i’w ddefnyddio’n feddylgar. 

Barn bersonol Mike Elsden yw hyn ac nid barn y Bwrdd cyfan  

Cylchgrawn y Ganolfan – adolygiad byth-culhau o ddigwyddiadau 

Y To Bu dwy deilsen grib yn eistedd ar y scaffold am rhai wythnosau oherwydd bod John Rowlands yn rhy 
brysur i’w gosod.  Gofynnwyd i weithiwr oedd yn gweithio yn y Ganolfan a buasai’n gallu eu gosod pan fu canfod 
bod John wedi sleifio i mewn ac wedi’u gosod!  Diolch i John am ei sortio.  Mae’r scaffold yn awr wedi mynd.    

Cegin Fron Mae Nwy Cymru wedi  ail ymddangos ac wedi dynodi eu bod dal yn  barod i ariannu llwybr 
caled i Gegin Fron.  Rydym yn disgwyl manylion ei gynnig. 

 


