Langholt, den 22. sept. 2022

Referat fra Gildeledelsesmøde, den 20. september 2022
Hos Kirsten
Bjørn, Camilla og Kirsten

KALENDEREN
Tilbageblik
Friluftsgildehal
En rigtig god Friluftsgildehal, først ved en spændende rundvisning i Fjordhaven og vi
afsluttede i Gildeborgens have med dejlig grillmad.
Vi fik de nye grupper præsenteret og de nye grupper sad sammen denne aften.
Urtehaven
Lis har haft, og gjort et stort stykke arbejde for os, tak for det. Vi har fået 12.500 kr. og
ifølge Lis er det gået fint, Lis ved ikke noget om 2023 P.T.
Havefest, sommerfest i Gildeborgens have
Fin aften med god tilslutning, underholdning og dejligt vejr.
Buderup Ødekirke
Her var vi 16 Gildebrødre fra 10 Gilde, igen en god aften hvor der blev sunget en del.
Fødselsdagsgildehallen
Skøn Gildehal med meget indhold i, Leif blev optaget som væbner, og som vanlig en god
fødselsdag med Jørn Anthons fødselsdagstale og hyggelig eftergildehal.
Gildemøde
Godt arrangement, her tog 4. gruppe os med en tur til Grand Canyon med god information
om stedet af Lisbeth.
Godt ostebord bagefter.
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Kommende arrangementer
24-9

Gildemestermøde Middelfart

Her deltager Bjørn
22-10

Fellowship

Se indkaldelsen i sidste Gildepost, og der er seneste til melding den 16. oktober.
Her har Stadsgildemesteren opfordret Gilderne til, at der bakkes op om det arrangement
som GIM- gruppen hvert andet år står for.
Vi vil gerne have 10. Gildets holdning til, om vi stadig skal afholde vores egen Gildehal i
oktober md. hver andet år, måske først i oktober måned, og naturligvis også bakke op om
GIM- Gruppens arrangement.
Her i 2022 er Gildehallen ikke planlagt.
Grupperne bedes snakke om det til gruppemøderne, således vi kan tale om det til
Grupperådsmødet i nov. md., punkt på dagsordnen.

3-11

Distriktsgildehal.

denne er aflyst.
10-11

Stadsgilderåd.

16-11

Gildemøde.

gruppen har planlagt aftenen
22-11

Gilderådsmøde.

indkaldelsen er under udførelse, og vi kan sige nu, at Gildet er vært ved en øl/vand og lidt
snolder.
24-11

Fredslyset.

Her håber 10 Gilde, at der bliver mere synlighed i byen.
6-12

Julemøde.

ved 3 gruppe
7-1

Stadsgildets Nytårskur 2023.

Det er 10. Gilde der er tovholder til dette arrangement
Bjørn er i gang med at finde et sted hvor vi kan være, og også betale for det, således vi
ikke selv efterfølgende skal rydde og vaske op.
Vi havde et par forslag til underholdning, og Bjørn vil gå videre med disse. Mere om dette
senere
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12-1

Nytårs Gildehal.

Det er 4. gruppe det står for denne aften
Som forsøg, kan vi prøve at spise før Gildehallen, for at se om det giver mere ro og tid til
kaffen bagefter, og om vi får mere glæde af vores hjælp i køkkenet. Gildets tilskud på 50
kr. til Gildehaller skal fortrinsvis gå til hjælp.
De nye grupper.
Vi er af den opfattelse at grupperne er kommet godt fra start.
Eventuelt nye Gildebrødre.
Vi har P.T 3, der måske er interesseret i at komme med i 10. gilde. Vi håber det.
Der tales med dem i god ro og orden inden oplysningsudvalget kommer på banen.
Økonomien.
Er fin
Eventuelt.
Der er styr på mærkedage.

Gruppeformænd er:
1.
2.
3.
4.

gruppe er Janne
gruppe er Annette
gruppe er Vibeke
gruppe er Betty

Vi har én i 10. Gilde der gerne vil optages som ridder.

Mange Gildehilsener
Gildeledelsen
Kirsten B.
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