Referat fra ledelsesmøde d. 30. november 2020
Deltagere: Annie, Lis, Camilla og Vibeke (referent)
1. Nyt fra GM
a. Gilderådsmødet blev desværre aflyst – Grupperne opfordres til at
sende en julehilsen til de øvrige grupper mhp, hvordan i lever i
Corona tider. De forskellige laug må gerne skrive til Vibeke, hvis
de har noget nyt.
b. PAK udvalg arbejder fortsat på at få distrikts hjemmeside op at
køre.
c. PAK udvalget har siden februar arbejdet på projekt ”vi skal være
flere” via facebook, desværre har der ikke været mærkbar interesse
fra gildebrødre i Aalborg så ved evaluering er der to muligheder:
1. At PAK ændrer strategi, og får alle gilder og dermed alle
gildebrødre engageret (at tage ejerskab), for den måde vi hidtil
har gjort det på, er alt for uforpligtende. Der skal etableres en
stemning, så alle gerne vil fortælle om gilderne. Ud over
fortællingen skal der være en mere direkte/personlig opfordring.
Denne mulighed skal imidlertid forankres i distriktsgildet, for at
det kan få den rette effekt.
2. At vi erkender. At det ikke kan lade sig gøre. Det virker som en
uoverskuelig opgave at aktivere gilderne og gildebrødrene, og
dermed kan vi lige så godt nedlægge PAK-udvalget og bruge
kræfterne på noget mere positivt.
d.

PAK har sammen med Esben Buch afsat følgende datoer
Den 25. april 2021 kl. 11-14 Vild mand med indsamling af urter i
Mølleparken.
Den 18. august kl 19-21 i Urtehaven produktion af kryddersnaps
sammen med Snapselauget og Sundbysamligerne.

e. Distriktsrådsmøde aflyst.
Gilder og udvalg sender beretninger til distriktstgildekansleren.

f. Ny retningslinje for brug af Gildeborgen.
Grupperne skal huske at have OBS på de nye retningslinjer når vi
har arrangementer i Gildeborgen.

g. Nytårskur
Er desværre aflyst.
h. Afvikling af gildejubilæer i 2021.
Nytårsgildehal – Leo 50 år
Sct. Georgs Gildehal – Vibeke 50 år
i. Nytårsgåtur den 4. januar 2021
2. gruppe står for turen og vi håber alle at det kan lade sig gøre.
j. Nytårsgildehal d. 13. januar 2021
Gildeledelsen arbejder på, at vi kan være i Gildeborgen.
2. Nyt fra skatmesteren
Intet nyt.
3. Nyt fra kansler
Intet nyt.
4. Forårsudflugt
Flyttet til den 29. maj 2021
5. Evt.
Håber på der kommer bagagerumsmarked på Bilka’s parkeringsplads til
foråret.
Husk at reservere sidste week-end i august 2021 til gildetur.
6. Dato for næste møde.
Den 18. januar 2021, kl. 15 i Gildeborgen.

