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Langholt, den 13. april 2022 

Gildeledelsesmøde, den 12. april 2022 

Tilstede hos Bjørn var: Bjørn, Camilla og Kirsten B. 

Aftalt, at der hver anden gang afholdes gildeledelsesmøder med herolder i 

Gildeborgen. 

Referatet sendes ud som en vedhæftet fil og sendes til Janne som lægger 

det på hjemmesiden. 

Gildehal, den 21. april: 

De fleste er nu tilmeldte, gildemesteren har planen klar og den 

arrangerende gruppe har planlagt en forhåbentlig god aften. Der er aftalt 

med hensyn til blomster, hvem der gør hvad.  En snak om betaling til 

møderne, som det er grupperne der står for. 

6. gildes jubilæum, den 27. april: 

Her deltager officielt Annie og Kirsten B. 

Gaven er 500 kr. til 6. gildes hjælpe kasse, Camilla sørger for kort og 

efterfølgende konto nr. til indsættelse af pengene. 

Distriktsgildehal: 

Her deltager Camilla og Kirsten B. 

10. gilde går ind for, at GILDEBORGENS mindre opkrævning af kontingent, 

bruges til øget kontingent til distriktet. Så vi sammen i Aalborg gilderne har 

en mulighed for, at gilderne i fællesskab kan lave nogle arrangementer, 
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som kan og må koste lidt mere, og det giver mange muligheder. Den 

enkelte gildebrors samlede kontingent  betaling bliver ikke ændret. 

Alternativet er en regulær kontingentnedsættelse. 

Gildeudflugt, den 7. maj 2022 

Det er gildeledelsen, mest den gamle og 3. gruppe der er arrangører. 

De har en rigtig god plan og invitationen kommer snart ud, vi håber at alle 

kan deltage. 

Her vil vi drikke den sidste jubilæumsgave, måske mindes denne gode 

begivenhed. 

Skatmesteren vil opkræve penge i bussen. 

Der gives en donation til Als spejderne ved besøget, Camilla skriver kort og 

sørger for konto nr. til spejderne. 

Friluftsgildehallen, den 14. juni 

3. gruppe har planlagt, så det kan man glæde sig til. 

Gildehallen er i Gildeborgens have. 

Nye grupper: 

Kirsten har lavet en oversigt over, hvem der har været i gruppe med hvem. 

Vi er startet på planen, men er på nuværende tidspunkt ikke færdig. 

Gruppelisten kommer ud til Friluftsgildehallen 

Eventuelt: 

Her har vi aftalt hvem der køber gaver til de begivenheder som 10. gilde 

giver gaver til. 

Mange gildehilsener 

Kirsten B, kansler 

 


