Referat fra Gilderådsmøde
den 9.oktober 2018
Referent Kirsten S-T afbud fra Bengt
10. Set. Georgs Gilde

Orientering fra Gildeledelsen:
10.gilde består af30. Gildebrødre. Vi har mistet Rie og genoptaget Camilla. 2 står
udenfor grupper og Margit deltager af og til.
Der har været afholdt 2 gildehaller, vi har været på sejltur på Mariager Fjord og på
hjemturen, spise vi is i Vebbestrup. 1 Gildemøde med orientering om, hvad
samfundet gør for unge, der har det svært og brug for indespærring.
Stadsgildets aktiviteter:
- Sommerfest i haven den 18.6. kommer igen næste år
- Friluftsgildehal i Buderup Ødekirke
Kommende aktiviteter:
- Fellowship den 20. oktober er aflyst
- Distriktsgildehal med ridderoptagelse den. 31. oktober
- Stadsgilderådsmøde den 15. november
- Fredslys 29. november
- Nytårskur lørdag den 12. januar 2019
- Fælles gildemøde den 4. februar 2019
Der er indsamling til Dansk Flygtningehjælp søndag den 4. november.
Referat fra Gildemestermøde:
Er udsendt.
-

Vi mangler en ny kansler til Stadsgildet.
Og fra næste år en ny skatmester.
Der bliver ændringer i vedtægter, så de kommer til at passe til de faktiske
forhold med gildeborgen - der er knyttet en advokat til opgaven.
Gildeborgens fremtidige økonomi - stemning for at forlænge lån.d
Udlejning af 1. sal
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Budget, Jørgen:
10.Gildes budget er fornuftigt. Udflugten til Mariager Fjord blev holdt indenfor
budgettet.
Post pakning og uddeling:
Der pakkes post den 8. november kl. 9.00 med uddeling i den følgende uge.
Gildeledelsen har besluttet, at der vil være øl eller vand til pakkerne.
Kørsel i egen bil honoreres med 1 kr. pr. kørt kilometer målt fra Gildeborgen.
Der er indkaldt til stiftende generalforsamling af Støtte foreningen Set. Georg.
Annette og Jørn vil møde op for 10.gilde.
Beretning fra grupperne:
1. gruppe - Kirsten Bøgh
7 personer i gruppen der fungerer fmt. Der er arrangeret friluftsgildehal.
Sommertur til Viborg. Der spares op til afslutningstur.
2. gruppe - Jytte
Gruppen mistede Rie. Der har været travlhed i gruppen, der står for,
fødselsdagsgildehal, hjælp ved gildeudflugt, julemødet og travetur. Ny med til
møder - er positivt
3. gruppe - Bjørn
2 nye medlemmer. Vi har haft sommerudflugt til Gæum og omegn. Vi skal
arrangere gildemøde i november. Ved vore gruppemøder skal mødeholderen
fortælle om noget, der har betydning for vedkommende. Vi sparer op til tur.
4. gruppe - Jørn.
God gruppe. Der har holdt gildemøde og også sparer op til afslutningstur.

Webmaster: Janne
Hjemmesiden fungerer godt og er altid opdateret.
SpijderkOluakt: Laila

Gim: Laila
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Der bestræbes for at afholde l arrangement på semester. Der er flere forslag på
bedding, måske noget med udenlandske tilflyttere. Nyt møde i november.
GiIH: Jytte

Spejderkontakt:

Jytte

-

"'"

Der er givet donation til Blå Rævene. Ledertræf på kaserne med forhindringsløb og
afsluttende spisning på Gildeborgen.
Oplysningsudvalget: Jørn
Intet at bemærke.
Broderkæden: Vibeke
Intet at berette.
Norgesudvalget: Edith
Der er kommet invitation fra 3. Nesodden til weekenden 10. - 12. maj. Det skal
holdes i Skien.
Gruppearbejde det næste års tid:
-

Hver gildebror skal finde en historie, gerne med fotos, fra gildelivet i tiden
1995 til nu. Den bliver fortalt i gruppen og derefter skrevet elektronisk af en i
gruppen. Målet er en elektronisk jubilæumsbog på hjemmesiden med plads til
gode fortællinger og billeder. Janne samler det sammen

-

Jubilæumsudvalget - Janne, Carl, Jørn og Edith - har haft første møde. Der er
stemning for at fejre den officielle del på fødselsdagen den 22. august 2020. Vi
vil så fejre os selv i weekenden efter, måske med en overnatning og god mad
og drikke. Gildeledelsen har besluttet, at en del af vores postindtjening vil blive
afsat til det.

-

I skal vælge ny gildemester til gildetinget næste år.

Aalborg den 27-10-2018

Edith Mathiassen, gildemester

Kirsten Særmark Thomsen, referent
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