Langholt, den 3. november 2022
Referat af Gildeledelsesmøde, den 1. november 2022 i Gildeborgen
tilstede var Bjørn, Camilla, Susanne, Lis og Kirsten
Punkt 1. Tilbageblik
Gildemestermøde i Middelfart, dette er et punkt til Grupperådsmødet
Fellowship i Fynsgadecentret
Det var en rigtig god eftermiddag, vi var mange fra 10. gilde der deltog,
vi fik et flot indblik i, hvad de unge mennesker gør i forhold til den 3.
verden
Unge Aalborgs Global Youth gav viden om deres projektarbejde,
verdensmålene og om livet i Uganda
Og her var det imponerende, både den måde de fortalte om, det de
udrettede, og hvordan de samlede penge ind til hjælpen, det kommer
ikke bare af sig selv, en stor opgave
De unge mennesker skal også selv betale deres rejse og ophold, så hatten
af for dem, de skal nok blive til noget.
God oplevelse
Punkt 2. Kommende arrangementer
Den 10. november: Stadsgilderådsmøde, her deltager Bjørn, Camilla og
Kirsten
Den 24. november: Fredslys, og her er fra 10. gilde ønsket om mere
synlighed

Den 16. november: Gildemøde, der er sendt invitation ud, og også til de 3
forhåbentlig nye medlemmer
Den 22. november: Gilderådsmøde, dagsordenen er udsendt den 2.
november, så man i grupperne kan tale om der er noget, som
gruppelederen skal tage med til mødet
Den 6. december: julemøde ved 3. gruppe planlægningen er godt i gang
Den 7. januar 2023, Stadsgildets nytårskur, hvor 10. gilde er tovholder ved
dette arrangement, og vi er godt i gang med planlægningen.
Den 12. januar 2023: Nytårsgildehal ved 4. gruppe, husk, at vi som forsøg
skal starte med at spise.
Den 16. februar 2023 er der fælles gildemøde på Trekanten, skriv det ind i
folderen.
Punkt 3. Planlægning af Grupperådsmødet:
Her bedes grupperne på gruppemøderne have talt om spørgsmålet,
hvorvidt vi skal have en gildehal i okt. md. hver andet år, se ref. af 22.
september 2022, Gildehallen kan måske ligge først på måneden, så den
ikke kolliderer med Fellowship, som altid er omkring 24. okt.
Punkt 4. Nye Gildebrødre
Vi har 3 på vej og de er inviteret med til nov. mødet og også efterfølgende
møder.
Punkt 5. Økonomi:
Det ser fint ud, men vi har en enkelt restance
Punkt 6. Eventuelt:
Her skulle vi alle hjem til valg, så det blev til det vi kalder snik snak.
På gildeledelsens vegne
Kirsten B.

