
 

 

Den 14. maj 2022 

Gildeledelsesmøde 

Hos Bjørn, den 10. maj sammen med Camilla og Kirsten  

1.Siden sidst: 

Til Grupperne, De penge der muligvis er i overskud ved arrangementerne, tilhører 

alle i 10 gilde, og afleveres til skatmesteren, når vi får nye grupper. 

Et suk til husudvalget, lyset i Gildehallen er for dårligt, nogen døjer med at se. 

Gildehallen 21. april:  Denne aften forløb godt, en god planlagt Gildehal, hvor der 

blev skiftet ledelse, og gruppen havde sørget for god mad og lavet en fin aften for 

os. 

6. Gildes jubilæum:  

Her deltog Annie og Kirsten, 10. gilde havde en gave med, 500 kr. til deres 

hjælpekasse. 

Distriktsgildeting:  

Det forløb i god ro og orden, der vil blive sendt et referat ud. 

Udflugten den 7. maj:  

Her var vi 20 deltagere, de der ikke var med, var forhindret. En meget skøn og 

veltilrettelagt tur med det herligste vejr, flot natur, og en sjov buschauffør. Det 

kunne ikke være bedre 

2. Friluftsgildehallen: 

Den 14. juni: Afholdes i Gildeborgens have og ledelsen møder 1 time før, gruppen 

har planlagt dagen/aftenen, der kommer snart, er kommet, en invitation ud. 



Jørgen har heroldstaven med og vi skal synge efter højskolesangbogen. 

3. Nye grupper: 

Anne-Lise står uden for grupperne  

Vi har lavet nye grupper, taget hensyn til, at der er en ledelsesrepræsentant I hver 

gruppe,  

at så mange som mulig ikke har været i gruppe sammen de seneste år,  

samt en vigtig og væsentlig ting er, at grupperne er funktionsdygtige. 

En svær opgave, og vi håber at det er lykkedes for os, vi har været enige i ledelsen.  

Vi har set på datoer for år 2022 og 2023, de står i gildefolderen, som udleveres til 

friluftsgildehallen. 

Vi fordelte ligeledes, hvilken gruppe der skal stå for opgaverne til gildehaller, 

gildemøder osv., og igen forsøgte at gøre det så retfærdig som muligt. 

4:  Kommende gildeledelsesmøder:  

Vi fandt datoer, nu må vi ses om herolderne kan 

5:  Eventuelt: 

Her henstiller vi til, at når vi har hjælp i køkkenet betaler vi minimum 150 kr. i timen 

til Elin. 

Se invitationen til Stadsgildets sommerfest i haven, den 22. juni i Gildeposten. Her vil 

10. gilde byde ind med opgaverne på Appetizere og noget sødt til kaffen. 

Vi har styr på 2 runde fødselsdage for 2 i 10. gilde senere på måneden. 

Der er ønske om en liste med navne, tlf. og mail adr., jeg laver en senere. 

 

Mange gildehilsener 

Gildeledelsen 

Kirsten B. 

  


