
            

            

             

             

             

             

             

 Referat fra gildeledelsesmøde mandag den 16. oktober 2017 
Tilstede: Edith, Carl og Annette (referent) 

 

1.   Siden sidst 

 

Orientering om Gildemestermøde – referat er udsendt. 

Vild mad – godt arrangement – ca. 50 deltagere. 

Nesodden venskabsgilde – gik godt, alle er blevet ældre, men det var hyggeligt at være sammen  

igen. 

Septembermøde, hvor spejdere fortalte om sommerlejeren 2017 var rigtig spændende at høre.  

Landsgildetingen gik godt – der var genvalg og alle poster blev besat. 

Gildeborgs udvalg – der er udsendt materiale, som skal diskuteres af alle gildebrødre. 

 

  

2.   Kommende begivenheder 

 

Gildehal mandag den 23. okt. 

Frivillige hjælpearbejde i Vietnam og Cambodia/ arrangement 28. okt. I Gildeborgen. (se bilag 2b) 

Distriktsgildehal 2. nov. Kl. 19.00 i Hasseris krypt. 

Indsamling dansk flygtningehjælp 5. november. 

Gilderådsmøde den 6. november. 

Gildeborgen oplysninger og afstemning – hvad gør 10. gilde inden 01.01.18? 

 Materialet fra Gildeborgs udvalget skal diskuteres i grupperne, og 

 10. gilde afholder en debateftermiddag den 08.12.17  kl, 14.00 i Gildeborgen. 

 

Gildemøde fredag den 24. november. 

11. Gildes julemarked 25. nov. fra 10.00-15.30 i Aalborg kloster. 

ÆNDRING AF DATO: Fredslyset den 30. november kl. 17.30 - Toldbod Plads.  

Debatmøde d. 8. dec. om Gildeborgen – Gildeborgen kl. 14.00. 

Julemøde den 14. dec. 

Fælles gildemøde for alle Aalborggilder d. 15. februar 2018 – Trekanten. 

Maj udflugt i 2018 er lørdag den 26. maj. 

 

3.   Økonomi 

 

Er ok – Good turn mærker er indkøbt – sidste udgave. 

 

4.   Mærkedage 

 

12. gilde har jubilæum 26. okt. 

Andre mærkedage gennemgået. 

 

5.   Kalender 

 

Kalenderdage blev gennemgået. 



 

6. Gruppearbejde 

 

Kommende emner til gruppearbejde: 

 

Materialet fra Gildeborgs udvalget 

Skal vi have en GUM i de enkelte gilder? (se bilag 2.e.iv )  

 

7. Uddeling af midler 

 

Donationer ( bilag 2.e.v) 

 

8. Eventuelt 

   

Intet at bemærke. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 
 
2.b 
Kære Gildebrødre og Gildesøstre! 

"Lad os mødes til en hyggelig eftermiddag i Gildeborgen " 

Lørdag den 28.oktober 2017, kl.14 -17 

er du/ I inviteret til en hyggelig eftermiddag i Gildeborgen, hvor Ellen Kirk Øgendahl 

fortæller om sit frivillige hjælpearbejde i Vietnam og i Cambodja. 

Eftermiddagens arrangement koster kroner 30 pr. person og inkluderer: 

- et glas vin/vand 

- kransekage 

- et foredrag med en meget engageret foredragsholder 

- salg af bl.a. lækre tørklæder (julegaveideer) 

Du kan se smart tøj, og du kan bestille tøj til dig selv (efter mål) til meget fordelagtige 

priser. 

Tag endelig din nabo, ven og veninde med! 

Tilmelding på tlf.99 40 97 72, 53 50 43 65 eller på mail lha@staff.aau.dk, senest 

20.oktober. 

Vi glæder os til at være sammen med jer alle i Gildeborgen den 28.oktober. 

På vegne af Gildets Internationale Medlemmer (GIM) 

Laila Haugen 

 
2.e.iv 
GUM: fra Annie (DIS) 
 

Skal vi have en GUM i de enkelte gilder?? 

GUM står for gildets udviklings/uddannelses sekretær. 

I Aalborg bliver vi færre og færre, og det kan være svært for de enkelte gilder at få større 



aktiviteter til af fungere. Vi forsøger pt. at lave et fælles februar møde, og det lader til at 

blive en succes. PAK udvalget har været aktive med arrangementer sammen med 

naturvejlederne. Det har været meget spændende arrangementer med mange deltagere. 

Med den store deltagelse der var ved Buderup Ødekirke, er det klart, at vi gerne vil 

gildebevægelsen, og vi gerne vil sammenholdet. 

Vi har brug for både arrangementer som kulturmøder, som undervisningsmøde i f. eks. 

Facebook og som udendørsaktiviteter med naturoplevelser. Vi har brug for, at naturlauget 

genopstår på en ny måde. På en måde, hvor alle gilder har ejerforhold til arrangementerne. 

Vi kan evt. udbygge PAK udvalget med deltagere fra alle gilder, eller vi kan lave et GUM 

udvalg.  

I skal ikke tage stilling til det nu, men give en tilbagemelding inden jul.  

Jeg vil bede jer tale med jeres gilde om det og så senere på året høre, om det 

har interesse at arbejde videre med. 

 
2.e.v 
Uddeling af midler 
Uddeling af donationer efter økonomisk koordinering. Har tidligere været ved Drageskydning og 
Nytårskur. Vi foreslår, at uddelingen overgår til medlemmerne af Spejderkontaktudvalget, der kan 
besøge de forskellige grupper. Vi vil gerne høre jeres mening 
 

 


