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Referat fra Gilderådsmødet den 6. november 2017 

Referent: Kirsten S. 

Afbud fra Bjørn og Robert. 

 

Orientering fra gildeledelsen: 

Stadsgildet: 

Der er afholdt gildehal i Buderup Ødekirken med fin tilslutning. 

Gildemestermøde – referat udsendt 

Vild mad i Hammer Bakker var en succes, der gentages til næste år. 

Distriktsgildehal i Hasseris Kirke. Knap 50 deltog 

Flygtningehjælpsindsamling havde mange medhjælpere fra 10.gilde.  

Kommende aktiviteter i Stadsgildet: 

Der er Stadsgilderådsmøde den 16. november. Fredslyset med start på Toldbod Plads er den 30. 

november, kl. 17.15, med afslutning i Folkekirkens Hus. 

Lige efter nytår melder Stadsgilder, at der kommer en afstemning blandt alle gildebrødre i Aalborg 

on salg eller ikke salg af Gildeborgen. 

Nytårskuren bliver lørdag den 13. januar og fællesmødet i februar er den 15. februar. Begge 

arrangementer på Trekanten. 

I Rotationsplanen skal 10. gilde i 2018 stå for efterårets distriktsgildehal med eller uden riddere og 

dernæst fredslyset i 2019. 

Landsgildeting: 

Set med de store briller et meget roligt Landsgildeting, der fulgte dagsordenen uden de store 

sværdslag. 

Ved indledningen var der taler fra Knut Jorde fra Norges landsgilde, KFUM ved Klaus Elsenberg. 

Danmarkssamfundet ved Erik Fage-Pedersen – de har fået lov til at overrække Dannebrog til 

Folketinget på 800 års dagen. Dåseringe og hvad de bliver brugt til, fortalte Ulla Foged Lind om. 

Så var der Good-Turn mærker ved Holger Rudbeck. Dette var den sidste udgivelse. Og til slut en 

dejlig billedserie fra Spejdernes Landslejr med ord fra Peter Buhl. Om søndagen var der nyt fra 

frimærkebanken. De havde uddelt i alt 43.000 kr. til ISGF og Gildernes Hjælpefond. Vi havde 

vores resultat med hjem til Kirsten Bøgh. Det blev en 8. plads.  
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LGM havde yderligere en times beretning til tinget. Dernæst regnskabet forklaret, så selv jeg 

kunne følge med. 

Så behandling af indkomne forslag. Lidt diskussion on hvorvidt der var forslag, i så var det ikke 

indsendt inden tidsfristen. Så vidt jeg husker, var det angående hjælpefonden. 

LGM plan om den kommende periode. Arresøgilderne havde et andet forslag, dette blev 

nedstemt. Og LGM plan 2017-2018 blev vedtaget. Den vedhæftes referatet. 

Budgettet blev vedtaget. 

Valgene har I allerede læst om i Sct. Georg. 

Landsgildeting 2019 arrangeres af Vestjysk distrikt i Vejen Idrætscenter. 

   

Beretning fra grupperne: 

1. gruppe - Kirsten Bøgh 

God gruppe der har afholdt 3 møder. Gruppen skal afholde nytårsgildehal 

2. gruppe - Jytte 

Gruppen arrangerede oktober gildehal med fin tilslutning. Der er blevet diskuteret om  

Gildeposten bliver læst. 

3. gruppe – Bjørn, v/Edith   

Johs har valgt at stå udenfor gruppen. Vi holder kontakt med Johs og håber Johs igen får lyst til at 

deltage. Der er besluttet, at mødeholder skal bidrage med et indlæg, der har haft betydning for 

vedkommende. Vi har også startet en indsamling til afslutningstur. Vi er ved at forberede 

julemødet den 14. december. 

4. gruppe – Jørn 

Der er afholdt 3 møder. Gruppen fungerer fint og er arrangør af gildemødet 24.november. 

Forslag fra 1. og 4. gruppe: Et formaliseret samarbejde mellem grupperne, når der afholdes 

arrangementer. 

Beretning fra udvalgene:  

Webmaster – Janne 

Der er oprettet en ny hjemmeside for 10. Gilde. Alle numre af Gildeposten er at finde på nettet. 

Der er også indlagt arrangementer fra gilderne. 

GIM – Laila 

Der var hyggemøde på Gildeborgen med foredrag af Ellen Kirk Øgendahl, som fortalte om sit 

frivillige hjælpearbejde i Vietnam og Cambodja. Flere ”bolde i luften” om initiativer 

Spejderkontakt – Jytte 

Ledertræf blev aflyst på grund af manglende tilmelding. 10. september fik Reden en hjælpende 

hånd. Også hjælp i forbindelse med Fredslyset den 30. november kl. 17.15 

Oplysningsudvalget – Kirsten Bøgh 

Ingen aktivitet. 

Broderkæden – Robert, v/Annette. 

Stille og rolig. 

Væddeløbsbanen – Vibeke 
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Ikke flere vagter fremover. 

 

Vesterhavsmarchen – Lis 

Pænt overskud der er kommet Julemærkehjemmet, Thisted Sygehus og den store portal ved 

Landslejren til gode. Der bliver fremover måske ingen kontaktperson i hvert gilde.  

Næste år er der Vesterhavsmarch den 8. juli. 

Nesodden gildet - Bengt 

Der var besøg fra Norge 14 – 16. september – 10 nordmænd og 14 danske gildebrødre deltog. 

Base på Årslev Kro og udflugter i Aarhus bl.a. dox1 og den Gamle By. Bengt kunne ønske sig, at 

flere ville deltage. 

 

Aktiviteter i Gildet 2017 - 2018 

November mødet den 24. bliver om Baden Powel, fortalt af Robert  

Møde om Gildeborgens fremtid 8. december kl. 14.00 på Gildeborgen 

Julemøde den 14. december vil Edith og Bjørn gerne invitere jer alle på mad og drikke – vi har  

Fødselsdage, som ikke blev til noget pga. sygdom. Der bliver stadig et rigtigt julemøde med 

pakkespil og sang om juletræet. Det er allerede kl. 18.00. 

Travetur den 3. januar 2018. Vi er stadig i tænkeboks – hvor er der ikke glat og for koldt. 

Så kommer det vigtigste, nemlig urafstemning blandt alle gildets medlemmer og salg eller ikke  

salg af Gildeborgen 

Nytårsgildehal er den 25. januar 

Fællesmødet på Trekanten den 15. februar har vi en andel i, nemlig foredragsholderen. 

Gildeting 19. marts 

Gåtur 4. maj 

Gildeudflugt 26. maj 

Udover dette skal vi selvfølgelig så småt begynde på forberedelserne til vores jubilæum. 

GM vil bede jer om at tale i grupperne – i forhold til Gildeborgen er det småting.  

 

1. Mødetidspunkt til Gildehal og Gildemøder – hvis det rykkes en time frem til kl. 18 vil den 

arrangerende gruppe også være færdig med oprydningen en time tidligere – god erfaring 

snuppet fra et andet gilde. 

2. Et aftalt samarbejde mellem grupperne til arrangementer. F.eks. 1. gruppe kan spørge 2. 

gruppe om hjælp. 2. gruppe kan spørge 3. gruppe om hjælp. 3. gruppe kan spørge 4. gruppe 

om hjælp. Og 4. gruppe kan spørge 1. gruppe om hjælp. Det er stadig arrangerende gruppe 

som har hovedansvaret og kan bede om hjælp.   

3. De der ikke har talt om en mulig GUM – Gildets udviklings medarbejder – bedes gøre det. Se 

det sidste GL. referat, hvor forslaget om GUM er beskrevet. 

Eventuelt: 

   Vibeke er i gang med at indsamling af dåseringe. 

   Carl oplyste om tallene bag Sale and Lease Back. Samt om en lånemulighed.   


