
 

                                                                                                                                            Langholt, den 25. januar 2017           

Referat af Gildeledelsesmøde 

Aalborg, den, 24. januar 2017 

Hos Edith: deltagere, Bengt er med ved punkt 1, Edith, Carl,  Niels, afbud fra Johs, Kirsten referant. 

 

1. Besøg fra Nesodden. 

      Edith og Bengt er tovholder. 

       Om muligt vil datoen blive den 14, 15 og 16 september 2017. 

       Edith vil snarest invitere nordmændene. 

       Der er planlagt et sted, hvor vi vil forsøge at være, men nu skal datoen først på plads. 

 

2. Siden sidst. 

        Julemødet, det var en rigtig fin aften med rigtig god mad, fin beretning fra Leo fra hans sejlertid, 

        bankospil  om vores medbragte  gaver, og til sidst dans om juletræet, og ih hvor vi kunne synge denne 

        aften. 

        Nytårsgildehal, Dette var en hel speciel aften, hvor vi fejrede Annies 25 års jubilæum, med mange  

        gæster, bl. andet  fra Stadsgildet, 7. gilde og  fra Vardegilderne. Edith havde en rigtig god  

        gildemestertale  til os, også  god musik der passede til aftenen. Vi spiste lækkert mad, og der     

        var mange taler til Annie, i det hele taget en skøn og vel tilrettelagt aften. 

        Nytårstaffel, den 14. januar. En del fra 10. gilde deltog i et godt arrangement. 

         Gåtur, Eternitten, den 15. januar. 13 deltog i rundvisningen, i et rigtig dejligt januar koldt solskinsvejr,  



         en fin  rundvisning af Edith og Bjørn, og efterfølgende samvær. Der er til mange forskellige gå ture på  

         Eternitten. 

 

3. Kommende begivenheder. 

         Gildemøde, den 2. feb. i Folkekirkens hus. Er planlagt og på plads. 

         Gildeborgsudvalgsmøde, den 2. feb.  Her deltager Carl. 

          Fællesgilde arrangement på Trekanten, den 28. feb., se invitationen. Sidste tilmelding og betaling til  

          Sven Orla Rasmussen, 7. gilde, den 17. februar. 

         Gildeting, den 9. marts,  Planlægningen er i gang. 

          Gildemestermøde, den 16. marts, Edith deltager. 

4. Økonomi. 

           Økonomi, Carl har styr på økonomien, der er et lille overskud i 2016. 

 

5. Mærkedage. 

            Mærkedage. 2 gildebrødre har haft jubilæum her i januar måned, og de fejres ved april Gildehallen, 

            og der er snart en rund fødselsdag,  Kirsten ordner det  fornødne. 

 

6. Praktisk. 

              Er der nyt vedrørende loppetorv? 

  

7. Eventuelt. 

              Intet. 

 

Mange gildehilsener 

Gildeledelsen 

Kirsten B. , ref. 



   

                       


