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Medio juni 2020 

Kære gildebrødre 

PR- og aktivitets udvalget har på et møde den 10. juni diskuteret brugen af Gildeborgen for 

at minimere risikoen for udbredelse af COVID-19 virus. Referat fra mødet udsendes med dette 

nyhedsbrev. 

Udvalget foreslår, at det enkelte gilde indretter sig, under hensyntagen til de anbefalinger som 

Sundhedsmyndighederne anbefaler. Stadsgildeledelsen ønsker ikke at blande sig i, hvordan 

det enkelte gilde indretter sig, men forventer, at alle udviser ansvarlighed. 

Der vil blive stillet håndsprit til rådighed i lokalerne. 

Der vil være rengøring af toiletter hver uge, men efter hvert arrangement skal 

arrangørerne sørge for ekstra rengøring af toiletter og overflader.  Det er vigtigt, at 

der ikke overføres smitte fra det ene møde til det andet. Jeg regner med, at Gildeborgens 

bestyrelse fremkommer med nærmere retningslinjer. 

Hvis man er mere tryg ved at være udendørs, vil der blive opsat to store telte i 

Gildeborgens have i perioden 1/8 til 30/9. Husk reservation af haven i 

reservationssystemet. 

Stadsgildeledelsen har besluttet at aflyse Buderup friluftsgildehallen den 10. august. 

Usikkerheden om antallet af deltagere gør, at ledelsen har valgt at være forsigtige. De fleste af 

os er alene på grund af alderen i risikogruppen.  

Distriktsgildetinget forventes afholdt den 7. september i Hasseris kirkes 

mødelokaler. Her kan vi være 40 personer sammen på afstand. Det betyder, at det planlagde 

Gildemestermøde den 3. september er aflyst. 

Stadsgildeledelsen arbejder på en revision af ”Regnbuebogen”, der først vil blive færdig i 

forbindelse med Distriktsgildetinget. Der er vedtægter, hvor tinget skal godtage revisionerne. 

Rotationsplaner for fælles gildemøder og valg til DGL er revideret og tidligere udsendt, men 

jeg har også sendt de reviderede planer til Webmaster, så de kan blive rettet på hjemmesiden.  

I disse dage kan vi læse om spredning af virus i Vendsyssel, så sygdommen er stadig til stede i 

samfundet - så pas nu på jer selv! 

Med gildehilsen 

Flemming Hansen 

Stadsgildemester 

 

Link til distriktsgildets hjemmeside: https://sctgeorgsgilderneaalborg.dk 

https://sctgeorgsgilderneaalborg.dk/
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Referat fra PAK-udvalgets møde den 10. juni 2020 

Deltagere: Jørn Anton Poulsen, Annie Sperling, Flemming Hansen, Flemming Markussen, 

Hanne Dam, Janne Voss Hansen, Martin Lykkegaard, Ulla Væver og Kurt Keldorff 

Fraværende: Eva Madsen 

 

I forrige nyhedsbrev kan du læse om oplægget til dette møde. 

 

Lokaler 

Der foretages ingen ommøblering af lokalerne. 

Der stilles håndsprit forskellige steder i lokalerne. 

 

Toiletter: 

Der er – som i dag – sæbe og papirhåndklæder. 

Rengøring foretages hver uge. 

 

Haven: 

Der opstilles to store telte fra Vesterhavsmarchen med ”møbler”. 

Teltene vil være opstillet fra den 1/8 til den 30/9. 

 

Forplejning 

Der må gerne arrangeres spisning. 

Her må man gerne være kreative med hensyn til potionsanretning, så der ikke behøver at 

være køkkenpersonale til anretning og servering. 

 

Mødeafholdelse 

Det er op til den enkelte gildeledelse at aftale, hvilke møder man ønsker at holde. 

Det er også op til den enkelte gildeledelse, at overholde gældende restriktioner med afstand 

o.lign. 

Med telte og pergola i haven burde mulighederne være mange. 

 

Information 

Information udsendes til alle gildebrødre som nyhedsbrev fra distriktsgildet. 

 

HUSK   HUSK   HUSK 

- At reservere haven i reservationssystemet. 

- Når mødet er slut, skal der foretages se sædvanlige oprydninger. Men desuden skal 

toiletterne rengøres ekstra, så de er helt klar til næste møde. 

Brug altid din sunde fornuft. 

 

Således opfattet 

Kurt Keldorff 


