
  
  

                                                                          
 

 
Referat fra ledelsesmøde 10.oktober hos Jørgen 

 
 

1.  Gennemgang af referat fra 6.september 2019 – OK 

 

 
2.  Nyt fra GM 
 
a)   Funktionsbeskrivelse af ledelse og herolder – Ledelsen vil arbejde på at lave en funktionsbe- 
      skrivelse af GM, GK, GS, Stavherold og Flagherold. 
      Funktionsbeskrivelserne bliver senere sendt til grupperne til tilføjelser/redigering.  
 
aa) Endvidere arbejder gildeledelsen med at a´jourføre vedtægterne fra 10.gilde, så de  
       stemmer overens med Landsgildes vedtægter. Dette arbejde skal være færdigt ,så 
       vedtægterne kan vedtages på næste Gildeting.   
 
b)   Forespørgelse vedr. støtte til spejdere der hjælper til ved indsamlingen til flygtninge -   
      Gildeledelsen mener ikke at hjælpefonden skal give betaling til spejderene for at de deltager  
      humanitært arbejde. 
 
c)   Flygtninge dagen  - er søndag den 3. november 
 
d)   Brev fra Landsgildet vedr. støtte til projekter – udsendes til orientering. 
 
e)   Hjælp til Urtehaven i Nørredundby – god ide, Lis vil gerne være tovholder – vi afventer 
      udspil fra Lis .  
 
f)    Nytårstravetur – Gildeledelsen har erfaret at mange af dem, der plejer at deltage i gåtur ikke                                  
       kan deltage den 4.januar. Derfor vælger vi en ny dato, som bliver den 18. januar. 
 
 

 
3.  Støtteforeningen Sct. Georg – har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling –   

      se medsendte bilag 1 og 2                     
      På generalforsamlingen har hver gildebror en stemme. Det er vigtigt, at så mange som muligt 
      møder frem for at stemme, da der ikke kan stemmes ved fuldmagt. 10.gildes ledelse anbefaler, at vi                                                 
      stemmer for forslag 1 i bilag 1, således at det enkelte gilde kan bestemme, hvad deres del af    
      overskudet går til. 
      
 

 



4.  Nyt fra Kansler – Jeg vil bede gruppelederene om at få gildebrødrene i deres gruppe til  

      at underskrive de udleverede underskriftsblade, og afleverer dem til mig. Det er  
      persondataloven, der kræver en underskrift fra den enkelte gildebror. 
 

 
5.   Nyt fra Skatmester – økonomi er OK 

 

 
6.  Kommende arrangementer 
      Støtteforeningen Sct. Georg – 28. oktober - generalforsamling 
      Dansk Flygtninghjælps landsindsamling – 3. november 
      Distriktsgildehal i Hasseris Kirkes Krypt – 8. november 
      Distriktsrådsmøde – 14. november 
      Gildemøde – 26. november – 4. gr. 
      Fredslys arrangement – Distriktsgilde/2.gilde 
 

 
7.  Eventuelt – Se i Stort og Småt på 10.gildes hjemmeside – her kan man finde svar på flere           

      praktiske ting. 

 
 
8.  Dato for næste møde – 19. november hos Annette 

 
 
 
 
 
 
 

Til punkt 3 
 
Bilag 1.     Indkald til ekstraordinær generalforsamling d. 28. oktber kl. 18.30 i Gildeborgen 
 
Bilag 2.    Indkald til ekstraordinær generalforsamling d. 28. oktober kl. 19.00 i Gildeborgen 


