Mødereferat

Sct. Georgs
Gilderne i
Danmark

STADSGILDERÅDSMØDE
Torsdag d. 14.11.2019 kl. 18.30
i Gildeborgen
Deltagere:
1. SGM Flemming Hansen, SGK (suppleant) Lis Andersen, SGS Klaus Cordes,
DUS Birgit Olesen.
2. Fra gildeledelserne: 24 gildebrødre
3. Fra udvalgene: Jørgen Orlien, Margrethe Hansen, Jørn A. Poulsen, Martin Lykkegaard, Palle Bjørnstrup.
4. Redaktør Janne Voss Hansen, Niels Voss Hansen
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Meddelelser fra Stadsgildeledelsen
3. Nyt fra de enkelte indkaldte udvalg
4. Eventuelt – herunder økonomisk koordinering
Referat:

Aalborg
Stadsgilde

Stadsgildekansler
Lis Andersen
Dronningensgade 7
9400 Nørresundby
Tlf. 4086 2446
e-mail: lunen1945@
gmail.com

Flemming Hansen bød velkommen til stadsgilderådsmødet.
Ad. 1:
Til ordstyrer valgtes Niels Voss Hansen.
Ad. 2:
Fra Stadsgildet var der følgende meddelelser:
Flemming Hansen
Udvalg til dette Stadsgilderådsmøde: Vi har udvidet kredsen af udvalg, så også
Internationalt udvalg (GIM) vil være repræsenteret. Formanden for GildeborgsForeningen har bedt om at deltage, så han er også inviteret.
Frimærkebanken: Vores lokale bankbestyrer Kirsten Bøgh Nielsen har modtaget
en kvittering fra Frimærkebanken, hvor man anerkender modtagelsen af 1,860 kg
frimærker. Indsamlet siden forrige LGT. I alt modtaget på LGT 2019 i Vejen knap
572 kg.
Væbnerforberedelse: Vores DUS Birgit Olesen meddeler, at sidste frist for tilmelding til Væbnerforberedelse er 1. december.
Sct. Georgs Prisen: Stadsgildeledelsen modtager gerne motiverede forslag til
kandidater til prisen inden den 1. december.
Mindehøjtidelighed for Richardt Raetzel på 75 års dagen for mordet på ham:
Stadsgildeledelsen var repræsenteret og var vært ved et glas vin og kage.
Jørgen Orlien holdt indlæg om R.R. og Kurt Keldorff viste film fra 1944.
Fonden uddelte donationer.

Medlem af
International
Scout and Guide
Fellowship
(an organisation
for adults)
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Bemærk i øvrigt den flotte udstilling i udstillings skabene i dagligstuen i
Gildeborgen.
DF´s Landsindsamling: Blev afholdt på en regnfuld søndag den 3. november. Der blev
indsamlet ca. 265.000 kr. i Aalborg Kommune, og det var igen i år Betty og Verner
Kjærsgaard, der gjorde en kæmpeindsats for at holde styr på tropperne.
Distriktsgildehal: Blev afholdt i Hasseris kirkes krypt i lørdags. Næsten 60 gildebrødre
havde valgt at deltage. Eva Lykke Madsen blev indsat som ny stadsgildekansler, så når
referatet fra dette møde er skrevet, kan vi endnu engang takke Lis for den store indsats
gennem mange år. Tak for opbakningen til arrangementet og tak til 1. gilde for den praktiske
afvikling.
Fredslyset den 28. nov.: Vi håber at rigtig mange gildebrødre støtter op om arrangementet.
Øvrige kommende fælles arrangementer: Nytårskuren lørdag den 11. januar i restaurant
Sanya. 11. gilde er tovholder. Fælles gildemøde den 4. februar 2020. 6. gilde er tovholder.
Landsgildetinget i Vejen: Medførte en revision af vedtægterne, der har betydning for alle
gilder. Så tænk på det, når I nærmer jer gildeting i foråret.
Landsgildeledelsen: Har afsat penge til en udviklingspulje, der kan søges om de næste to år.
Mail fra LGL den 8/10 til DGM er blevet videresendt til alle gilder. Her er et uddrag af
”Betingelser for ansøgning af Udviklingspuljen 2019-2021”: Gilder, Distriktsgilder og
projektgrupper kan ansøge. Formålet er at give alle gilder og distrikter mulighed for at
gennemføre udadvendte aktiviteter, der f.eks. kan indeholde: synliggørelse i samfundet,
samarbejde med andre organisationer, spejderkontakt og andre projekter.
Distriktsforum: Bliver afholdt lørdag den 25. januar i Horsens, altså på en enkelt dag. Der
skal jo spares. Den kommende distrikts-/stadsgildemester er også inviteret, så jeg ser frem til
at høre, hvem der skal afløse mig til gildetinget, maj 2020.
Spejderkontakt
Margrethe Hansen
Vi har meget travlt.
• Indstillede Birthe Schou, De grønne spejdere, til Sct. Georg Prisen.
•

Fredslys, hvor borgmester Thomas Kastrup Larsen og rådmændene Mads Duedahl og MajBrit Iversen deltog. Efterfølgende arrangement på Huset – var lovlig langt væk – desværre for
få deltagere.

•

Spejderkontaktmøde med bl.a. det kommende ledermøde med de forskellige korps, post på
Wawa-Wasa.

•

30.01.2019. Møde med spejderlederne:
Orientering om DUKA-arrangementet.
Valdemarsdag havde spejderne ikke hørt om. Efter kontakt til Danmarkssamfundet
v/Westen-Jensen blev spejderne også inviteret.
Hjælp til turneringer – Rosenholt og sommerlejr Stevninghus.
Ledertræf i efteråret.
Evaluerede fredslys 2018, samt kommende fredslys 28.11.2019.

•

26.03.2019: Orienteringsmøde i Spejdergården om DUKA, Rold. Vi ville meget gerne være
med, men arrangementet blev aflyst.
12.04.2019: Ansøgning om tilskud til ledertræf. Fik penge fra alle gilderne og Stadsgildet.

•
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Blev brugt på en tur på LOA.
•

15.05.2019: Tog pænt imod de nye spejderkontakter, der:
Uddeler donationer til spejderne. Nogen steder fortæller vi om gildebevægelsen.
Der bør laves en køreplan for, hvad spejderkontakterne siger, når de er ude.
Jesper Hansen delte ud til spejderne i Farsø den 4. maj

•
•

10.09.2019: Ledertræf på plads.
Diskuterede om hjælp til de Gule Spejdere i Rold Skov.
Disse kunne imidlertid ikke vente på svar fra os, hvorfor de havde fået andre til
at hjælpe. Vi vil efterfølgende få deadline fra dem for deres ansøgninger.

•

03.11.2019: Orientering om tilbud i forbindelse med landsindsamling til Dansk
Flygtningehjælp. Ingen spejdere meldte sig.

Fremtiden:
Post på Wasa Wasa.
Lederaften i januar – Gildebroder fortæller om projekt Rundskuehæfter, om projekt Lys i
Afrika, voksenparkering, kanotur, hvad vil spejderne bruge os til, og hvad kan vi bruge dem
til.
Fredslys 28.11.2019:
Vi samles på Gabels Torv med spejderne. Fredslyset kommer fra Føtex’ P-plads + 10 fakler, bliver
lagt i bålfade. De medbragte lamper bliver tændt herved. Går med FDF-erne igennem byen. Mens
der tændes lamper, fortæller Lars Roost om Fredslysets historie.
2 rådmænd har sagt ja til at deltage. Alle kirker i Aalborg Provsti er inviteret. Formanden for
Handelsstandsforeningen er inviteret, men har ikke svaret.
Arrangement i Folkekirkens Hus, hvor der kan købes mad og drikke, Fredslysbudskabet bliver læst
op.

De Historiske samlinger
Jørgen Orlien
Siden Distriktsgildetinget den 1. maj 2019 har De historiske Samlinger haft følgende tiltag:
-

I anledning af, at det er 75 år siden Richardt Raetzel blev skudt af tyske håndlangere ud for
Rosenlundsgade 2 (den 7. oktober 1944), er der for tiden på opslagstavlerne i dagligstuen
opsat en mindeudstilling om ham og i Gildepostens oktober nummer 2019 var der en artikel
om Richardt Raetzels liv og virke som spejder, gildebror, spejderchef, hans død og
mindefonden.

Der er stadig nogen, som betænker De historiske Samlinger med arkivalier og effekter:
-

Fra det nedlagte Sct. Georgs Gilde i Brønderslev har vi modtaget forskellige regalier,
arkivalier og effekter, som fx bagtæppe, borddug, heroldstave og økse med økseblok mv.
Som et kuriosum kan jeg nævne, at øksen og økseblokken har tilhørt 5. Sct. Georgs Gilde
i Aalborg. Det var en gave til Sct. Georgs Gildet i Brønderslev ved deres oprettelse i 1956.
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-

Efter afdøde Lilly Olesen, 6. gilde, har vi blandt andet modtaget: mapper med hendes
gildemestertaler, diverse jubilæumsskrifter om Rold Skov Gildet, forskellige glas med
gildetegnet i ”guld”, diverse bøger vedrørende KFUM-spejderne i Danmark og
fyrfadslysestager med meget mere.

-

Sct. Georgs Gilderne i Frederikshavn har solgt deres gildehus: Vi har for opbevaring blandt
andet modtaget dagbøger, jubilæumsskrift, ”dåbsattesten for” Sct. Georgs Gildet i
Frederikshavn, 2 væbnerskærf og ritualbøger m.v.

Alt det, vi har modtaget, bliver registreret og registrant bliver vedlagt det modtagne materiale.
For 2 år siden afleverede vi ridderbreve, som vedrørte de riddere, der var blevet optaget under det
Sønderjyske Distriktsgilde. De havde fået udleveret ridderbreve, som ikke vedrørte distriktet. Disse er
nu returneret til De historiske Samlinger.
På Aalborg Stadsarkiv har vi indleveret gildebror Jess Jessens film om gilderne i Aalborg 1941-1960.
1.-2. del. De historiske Samlinger har til gengæld fået filmene overført på et USB-stik - ganske gratis.
Aalborg Stadsarkiv var yderligere interesseret i 6 andre film fra De historiske Samlinger. De er nu
afleveret mod, at vi ligeledes, helt gratis, vil modtage USB-stik. Dvs. at vores opbevaringsplads for
film er blevet reduceret betydeligt.
For opbevaring af arkivalier m.v. har vi indkøbt 25 stk. Rigsarkiv-æsker (38x25x8 cm), som er
velegnede til vort brug.
For mærkning af alle de mange arkivæsker har vi indkøbt dymo-labels (strimler) til Jørns egen
Dymotang. Det næste store arbejde, Jørn og jeg skal i gang med, er at sørge for, at alle rigsarkivæskerne bliver ajourført og mærket korrekt.
Såvel Spejdermuseet som De historiske Samlinger har haft vand i arkivet på Skelagervej 117 – vi
havde ca. 200 liter i vort areal. Disse 200 liter blev båret ud i 10 liter spande. Hvor vandet er kommet
ind, har vi ikke kunnet lokalisere. Efterfølgende har vi haft en affugter stående, udlånt af ejendommen.
Der har heldigvis ikke været vand siden.
Arbejdsgruppen, som består af Jørgen Orlien, 6. gilde, og Jørn Anthon Poulsen, 10. gilde, er ved at
færdiggøre arbejdet med at registrere de effekter, der findes i fjernarkivet i kælderen på Skelagervej
117. Og som nævnt registrerer vi løbende det materiale, som bliver afleveret til os.
Fremtiden:
I det årlige spejdermuseumsmøde i Oslo i september deltog Jørn Anthon Poulsen og jeg ikke, idet vi
såvel tidsmæssigt som økonomisk ikke kunne få det til at hænge sammen.
Så Jørn Anthon Poulsen og jeg ser frem til at kunne deltage i Sammenslutningen af Spejdermuseers
møde på Sjælland i september måned 2020. På dette møde forventer vi at få ny inspiration til vort
arbejde med De historiske Samlinger.
Til sidst:
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Gilder, der ønsker et nærmere kendskab til, hvad Samlingerne indeholder, kan henvende sig til
arbejdsgruppen (Jørgen Orlien 6. gilde/Jørn Anthon Poulsen, 10 gilde) og træffe nærmere aftale om
besøg.

Redaktøren
Janne Voss Hansen
Redaktøren er tilfreds med de bidrag, der kommer ind.
Har fået mærkedage fra de enkelte gilder.

Pr- og aktivitetsudvalget
Kurt Keldorff
1. Vi har længe snakket om, hvordan vi kommer tættere på ”spejderne”.
Nu er det jo ikke spejderne eller lederne vi skal tæt på, men derimod bestyrelsesmedlemmer,
klaner eller tidligere spejdere. En form for koordinering vil være nødvendig, så vi ikke er
flere, der løber efter den samme personkreds.
2. Talepapir/manuskript:
Der bliver udarbejdet et manuskript, som fortæller, hvad Sct. Georgs Gilderne er for nogen.
Meningen er, at alle, der på et eller andet tidspunkt et eller andet sted, skal anvende
manuskriptet, så det bliver det samme, der bliver fortalt, uanset hvem der skal fortælle.
3. Ajourføring af foldere:
Ligeledes skal man huske at tage nogle foldere med til uddeling. Derfor kikker vi folderen
igennem og foretager en fornyelse.
4. Hjemmesider:
Stadsgildets hjemmeside er godt på vej, og forventes i luften inden jul 2019.
Der vil dog stadig være noget, der skal justeres, men hellere en aktiv hjemmeside end en uden
aktiviteter.
Martin vil senere vise, hvordan den kommer til at se ud.
5. Persondataforordningen:
Landsgildekontoret har været kontaktet igen. Efter lang tid kom der endelig svar på
henvendelsen. Her ville man gerne have forslag til, hvad der skal ændres i forhold til DDS
papirerne. En god begyndelse vil være at ændre DDS navn og logo, samt sørge for at alle
dokumenter er til stede på Landsgildets hjemmeside. Siden er intet sket.
Nu lægger vi den i mølpose, indtil landsgildet kommer på banen.

Sangerlauget
Margrethe Hansen
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Vi er ca. 35 og nyder at synge sammen en gang om måneden.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

September: Laugssamling.
Oktober: Sange relateret til kunsterne i Skagen – Jens Eric Strudsholm illustrerede sangene
med Skagen malerier.
November: Årets blomster – hvornår er der dejligst i Danmark.
December: Julemøde, aften med traditionel julemad.
Januar: Inviterede til åben aften, og der deltog gæster, som også meldte sig ind i
Sangerlauget.
Sange fra de forskellige EU lande i anledning af valget til EU. Aftenen indledt med
EU-hymnen på dansk.
Februar: Gildeborgens livshistorie i sang.
Marts: Palle Bjørnstrup hilste det flotte vejr med forårssange.
April: Poul Reichardts livsforløb og alle hans dejlige sange
Maj: Sæsonafslutning med nostalgiske sange fra 60- og 70-erne.

Kulturlauget
Bente Orlien for Helle Stenild
Kulturlauget har i dag 58 medlemmer.
Vi har det forgangne år beskæftiget os med mangt og meget.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Vi har altid julemøde i Gildeborgen med hygge og god mad og julens dejlige sange.
I januar ” rejste vi i tankerne til Wien og boltrede os med toner af valse og de melodier, som
var populære i det 19 århundrede.
Februar gik vi i teater og så et Dukkehjem.
I marts besøgte vi Aalborg Chokolade fabrik, og alle os med en sød tand nød besøget og
smagsprøverne. En rigtig god virksomhed at besøge.
Vi har altid laugsting i april.
I maj var vi på Vendsyssel Kunstmuseum. Vi fik en meget god rundvisning af Katrine
Kristensen. Vi nåede også ud på P. Nørkjærs Plads.
Sommerudflugten gik i år til den Gl. By i Århus. Vores guide fortalte rigtig godt om perioden
1974, og vi var inde i mange af husene fra den tid.
Efter sommerferien besøgte vi kunstneren Vibeke Gaard og hendes mand, arkitekt Ole
Christensen, på Vandstedgaard, beliggende mellem Nibe og Halkær Bredning. Desværre i
øsende regnvejr, og det var så ærgerligt for kunstværkerne, som stod udendørs, men vi kom i
tørvejr til kaffen.
I oktober var vi på besøg på Hospice Vangen, som er et dejlig roligt sted med smukke
omgivelser, indendørs som udendørs, når haven bliver rigtig færdig.
I november i teatret på Vendelbohus, hvor vi så ” Så længe mit hjerte slår ” en musical over
musikken fra giro 413.

Det var året i Kulturlauget. Vi har altid meget stort fremmøde til arrangementerne, hvilket er dejligt.
Mange gildehilsner fra Helle som sidder i Paris.
Gildeborgsforeningen
Jørn A. Poulsen
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Tak for indbydelsen til at deltage i distriktgilderådsmøder. Det er dejligt at være med her, måske især
da foreningen Gildeborgen ikke er nævnt i medlemsfolderen. Jeg vil endda gå så vidt at ønske mig,
at foreningen også er repræsenteret ved gildemestermøderne. Det er snart jul, så man ved aldrig,
hvilke gaver man får.
Bestyrelsens første år er snart ovre. Det har været en periode med mange opgaver, især omfanget af
gøremål har overrasket. Min største respekt for distriktsgildeledelsen. der tidlige har varetaget
Gildeborgen.
Som I alle ved, består bestyrelsen af 10 gildebrødre, 1 fra hvert gilde. Bestyrelsen konstituerer sig
selv og har udarbejdet forretningsorden. I øjeblikket er der 4 udvalg, forretnings-, ejendoms-, driftsog trappeliftudvalg. Alle i bestyrelsen arbejder således både med bestyrelsesarbejde og
udvalgsarbejde. Jeg må rose gilderne for deres valg af repræsentanter, da alle fra dag 1 er gået ind i
arbejdet med interesse, gåpåmod og engagement.
Vi har afholdt 3 forretningsudvalgsmøder og 5 bestyrelsesmøder. Ud over de faste punkter på
dagsordenen, har vi en sag, hvor naboer har problemer med måger, der yngler på vores tag. En anden
sag er uvedkommende parkering på P-pladsen, så paletten er lige fra det ene til det andet.
Vi har også fundet ud af. at det er ikke gratis at have en hjertestarter hængende. Hver gang, heldigvis
sjældent, den bruges, skal den have nye batterier, ca. 500 kr. Derudover er vi anbefalet at oprette et
service abonnement, da garantien på vores hjertestarter er udløbet. Det finder vi ud af, men et andet
spørgsmål, der har meldt sig, er, at der måske er behov for uddannelse i brug af hjertestarter. Jeg ser
ikke, det er bestyrelsens opgave at løse det, så det overlader jeg trygt til distriktet.
I forbindelse med gildets behov for en ny hjemmeside (domæne) er der arbejde i gang med fibernet,
skillefilter, ny router, opstilling af server. Alt sammen gode visionære ideer, som er nødvendige, men
igen er der behov for grænsedragning.
Vi drøfter også mulighederne for at finde nye indtægter. Det kan evt. være udlejning af køkkenet
eller udlejning af lokaler til andre foreninger. Igen er der behov for et tæt samarbejde med
distriktsgildeledelsen, dels om vi kan leve med, at køkkenet måske bliver låst af lejeren og dels
spørgsmålet om at udleje lokaler til andre end gildebrødre.
I øjeblikket arbejder vi med budget 2020, og i den forbindelse vil det også være rart at have
distiktsgildeledelsens tanker om det nye år med.
Vores julearrangement med lejerne og distriktsgildeledelsen er planlagt til den 3. december kl. 15.00.
Generalforsamling 2020 er planlagt til den 29. januar kl. 18.00.
Det var alt.

Webmaster
Martin Lykkegaard
Vi har i øjeblikket 3 domæner: Ryåsejladsen, Sct. Georgs Gilderne, Vesterhavsmarchen.
Der skal ryddes op, og den nemmeste måde vil være at få et nyt domæne og starte forfra.
Den nye hjemmeside bliver delt i 2: Ansigtet udadtil og indadtil.
Viste det nye udkast på skærmen og fortalte om brugen af den, bl.a. søgemulighederne.
Alt, der sættes på Facebook, kommer automatisk ind på hjemmesiden.
Navnet på den nye hjemmeside bliver meddelt senere.
Medlemssiden bliver en lukket side.
Der bliver link til Gildeposten.
De gilder, der gerne vil have hjælp til hjemmesiderne, kan kontakte Martin, ligesom udvalgene også
kan, hvis de ønsker det.
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Vesterhavsmarchen
Finn Bramsen
Vi havde en rigtig god march med en fin stemning på alle stationerne. I år var det Klanen fra KFUM
spejderne, Saltum, der var ansvarlig for Grønhøj station. Det bliver det også i 2020 – de kan godt lide
at være med.
Marchen kan kun gennemføres ved, at alle har ydet en indsats. Dette gælder stor som lille.
Fint at der er mulighed for at deltage det antal timer, den enkelte har lyst til. Enhver hjælp er til gavn
for marchen, og dermed bidrager den til, at vi kan skabe et overskud.
De mange opgaver før og under, samt efter marchen er løst på bedste vis.
Marchen giver også i år overskud – beløbet er bekendtgjort i GILDEPOSTEN. Beløbet overgår jo til
Vesterhavsmarchens Hjælpekasse under Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
Fremtiden – ja i år 2021 er det march nr. 50 – det vil vi på flere måder markere. Hvis du har en sjov
fortælling fra en af de mange marcher, så send den til undertegnede, vi vil bruge den i forbindelse
med marchen i 2021.
Vi arbejder med planer om at få flere spejdergrupper og lokale foreninger til at være en del af
arbejdet. Dette grundet, at vi ikke bliver yngre og dermed ikke har de samme muligheder for at
”løfte” opgaven.
Vi har også i år haft hjælp fra flere ”ikke” gildebrødre. Mange tak for jeres indsats, super dejligt og
en stor hjælp.
En spejdergruppe i Aalborg har sagt, at de gerne vil være en del af Vesterhavsmarchen, måske
kommer der flere til. Hvilket er super godt – det betyder dog, at vi gildebrødre, måske ”kun” skal
arbejde en halv dag.
En del af dette indlæg, har været bragt i GILDEPOSTEN – der er jo ikke meget nyt, siden det
indlæg.
Mere INFO i foråret 2020

GIM-gruppen
Palle Bjørnstrup
GIM gruppen har projekt ”Lys i Afrika” sammen med Energiselskabet Eniig. Det lykkedes ikke, at
udføre dette som en landsdækkende aktivitet.
Vi vil så prøve at lave det i form af Rundskuehæfter. Dette har været prøvet før i Aalborggilderne, og
det gav et fint overskud
Det vil blive et internationalt hjælpeprojekt, der samtidig profilerer Sct. Georgs Gilderne.
Overskuddet skal bruges til indkøb af ”sundt lys” til børnefamilier i mørke i Uganda.
I samarbejde med JEEP – der kæmper for at forbedre levevilkårene i Afrika.
Hjælpeprojektet kan også handle om solcelleanlæg på skoler, om fremskaffelse af vand ved
etablering af pumpeanlæg
Vi vil gerne sælge 15.000 hæfter a 20 kr. Der er erfaring fra Helsingør, der har solgt 10.000
eksemplarer.
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De 3.000 hæfter kan evt. sælges af spejdere, der kan få 5 kr. pr. stk.
Gildebrødre køber forhåbentlig 5.000 hæfter.
Joint Venture med spejderne, således at rundskuehæftet kan være både Sct. Georgs Gildernes og
spejdernes hæfte.
Rundskuehæftet og samarbejdsideen fremvises sammen med spejderkontakterne og spejderne den
21. januar 2020.
Palle Bjørnstrup spurgte herefter forsamlingen, om hvorvidt spejderne skulle involveres ligeligt med
gilderne, eller om de kun skulle være sælgere.
Konklusionen fra forsamlingen blev:
At spejderne skulle være med, bl.a. fordi mange ville købe hæfter, når der er børn med ud at sælge,
og det er vigtigt, at vi giver spejderne ejerskab, således at vi kommer nærmere til spejderne.

Ad. 6:
Eventuelt - herunder Økonomisk Koordinering:
Der var indkommet 4 ansøgninger inden fristens udløb.
Gilder
Aalborg
Søspejdere
Hals Søtrop
Legat – Mads
Nørgaard
Jensen
Jens Bang
Div.
I alt

1.
1000

2.
1000

5.
1000

6.
1000

7.
500

8.
500

9.
1000

800
0

0
0

500
0

500
0

500
0

700
0

0

0

0

500

0

1800

1000

1500

2000

1000

10.
0

11.
500

12.
1000

Total
7500

500
0

1000
0

500
0

500
0

5500
0

500

0

500

500

2000

4000

1700

1500

1500

1500

3500

17000

Klaus skriver til ansøgerne og begrunder afvisningen af legatansøgeren.
Finn Bramsen: Servicemeddelelse fra Slagteren i Gistrup:
Hvis man bestiller mere end 30 kuverter, bringer de ordren ud
Den digitale kalender blev diskuteret.
Konklusion:
Efter ”kalenderræset” bør kansleren indsætte de aftalte datoer i den digitale kalender snarest
muligt, eventuelt kan der gives en deadline på 1 måned.
Mødet sluttede ca. kl. 21. Flemming Hansen takkede Niels Voss Hansen som ordstyrer og ønskede
forsamlingen tak for i aften og god tur hjem.
14.11.2019
Lis Andersen
Referent
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