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Referat af mødet d. 27/10-2014 

1. Godkendelse af dagsorden (evt. nye punkter der måtte være glemt)– 1. gilde referent 

Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt punkt 

2. Bemærkninger til referat af møde 8. april 2014 

Hanne spurgte ind til punkterne 8,10 og Niels uddybede 

3. Fredslyset v/Ida 

a. Orientering 

26. nov kl: 14:12 ankommer Fredslyset til Vojens. Same procedure ! 

4. Julecafe 2014 v/Henrik 

a. Kaj ønsker ikke at være tovholder – der er ikke kommet emner til aktivitetsudvalg fra 

gilderne. Er julecafe aktuelt i 2014 eller 2015? 

Henrik redegjorte for, at der ikke er fremkommet navne, der vil være tovholder. Derfor 

udgår det i år. Hvis der skulle være interesserede til næste år, så er det med at være i god 

tid. Vagn mente, at det måske var godt nok med en pause. 

5. Adventsmøde  4. gilde - 2. dec. 2014  v/Niels 

a. Orientering 

I Hertug Hans Hospitalskirken med efterfølgende arrangement i lokalerne. Invitationen går 

ud i kommende uge (v/Carlan). Der er plads til ca 60 personer i to lokaler i tilknytning til 

hinanden. 

6. Juletræstur  v/Niels 

a. Orientering 

lørdag d. 6. dec. Indbydelser sendes ud af Carlan. Træerne skal bestilles og bliver købt hos 

Steen. 

7. Aktiviteslejr – generalforsamling 29. okt. Kl. 19:00  v/ Kirsten/Niels 

a. Orientering 

Lejren i sommer har været den bedste af de tre, der er afholdt. Alle GB i Haderslev er 

automatisk medlem af Aktivitetslejren. Det er ikke nødvendigt med tilmelding. Lejren er jo 

en god indtægt for Gøjsels Hus. 

8. Spejderløb 4. okt – v/Bent Erik 

a. Oienteing 

Løbet var fint med god opbakning fra Gilderne. Løbet afvikledes godt med gode poster. Det 
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blev afviklet sammen med Vojens og det fungerer rigtig godt. Næste års løb startes op 

mandag, den 10. nov, kl 19 i Lokalerne på Naffet 

9. Hertug Hans festival v/Lissi/Kirsten 

a. Orientering 

Punktet var på gilderådsmøde i 4.Gilde, og vi bliver nødt til at få større opbakning, hvis vi 

skal deltage igen. Det var Tordenskjolds soldater og brostenene var ikke rare. Vi bliver nødt 

til at have mindst 2 fra hvert gilde. Der mangler nok et planlægningsudvalg fra 1. Gilde, 

men Henrik undersøger mulighederne. Carlan mener, at de nuværende vilkår ikke er 

tilstrækkelige og synes det burde være som før (i Damparken). Lissi rundkaster oplysninger 

om det kommende arrangement så snart de foreligger. Lissi snakker med Annette Prip m.fl. 

10. Sct. Georgs Gilde koncert – 14.sept. v/Lissi 

a. Orientering 

Der kom desværre kun 32!! Men selve koncerten var alletiders!. Der var bemærkninger til 

invitationen, der måske kunne misforstås. Desuden kom invitationerne meget sent ud på 

grund af tekniske vanskeligheder (filen var for stor). Der var stemning for at fortsætte. 

Desuden bør formuleringen af invitationen laves om, så der er flere, der føler sig velkomne. 

Der er brug for nye kræfter i udvalget, da der har være forfald. Niels vil gerne rose 

initiativtagerne og fundraiserne, der jo har være afgørende for tingene. 

11. Væbnerforberedelse  v/Lissi 

a. Hvornår – hvem deltager 

Lissi har allerede 4 væbneraspiranter til forberedelse. Lissi opfordrer til, at Gilderne 

downloader håndbogen og giver aspiranterne der skal forberede sig. Det bliver nok 1 gang i 

november, 1 gang i januar og så en gang senere. 

12. Loppemarked v/Lissi 

a. Er det stadig aktuelt? 

Der har været diskussion om placering. Lissi foreslår at nedsætte et udvalg, der så skal finde 

en dato. Afholdelse skal være i vore lokaler. Datoen for næste loppemarked foreslås til 

lørdag, den 9. maj 2015. Lissi og Gudrun er tovholdere indtil videre. 

13. Hjemmesiden   www.haderslevgilder.dk  v/Mogens/Henrik Stig 

a. Hvordan får vi en aktiv hjemmeside? Svær at bruge. 

Vi finder en dato for et kursus i hjemmesideredigering. Henrik sender invitationen ud. 

Mogens kigge på, om de e fejl ved siden, da den ikke komme fem ved bug af den igtige 

adresse. 

14. Stafet for livet 2015  v/Mary 

a. Kan gilderne samle et hold? Det vil være god reklame for os, samtidig med at vi samler penge 

til et godt formål. 

Kan gilderne samle et hold deltagere, og skal der i så fald laves et forplejningshold. Niels 

mener, at vi i så fald skal have et telt på området. Datoen er den første weekend i 

september måned. Man betaler et gebyr på 100 kr. for at deltage. Kirsten opfordrer til, at 

http://www.haderslevgilder.dk/
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der på nytårsgildehallerne introduceres mulighed for at være på et gildehold, og at vi så i 

februar afkræver folk et klart svar. 

15. Fælles retningslinjer ved begravelser. 

a. Følgende er vedtaget på FU-møde 30/4-1997 

b. Det pågældende gilde tager kontakt til de andre gilder, hvis familien ønsker fanevagt 

dvs. at det i så tilfælde r gildernes pligt at møde med fane + blomsterhilsen. 

Sidste del af linien rettes til fælles blomstehilsen 

16. Økonomi v/Carl 

Carlan gennemgik regnskabet for Spejderløbet, Koncertgruppen og FU 

17. Udvalgsmedlemme 

Koncetudvalget: Gudrun modtager navne 

HH-Udvalget:  De mangler 2 medlemme. Lissi modtager navne 

Loppemakedet: Der mangler 4 medlemmer. Gudrun modtager navne 

18. Nyt fra de tre gilder 

1.Gilde: Siden sidst har vi haft gildemøde og gildehal. Vi har arbejdet på Gøjsels Hus og vores ´sag´ 

er vist i finansudvalget. Så vi håber kort inde i det nye år er vores 

2/3.Gilde: har lavet det, der står i programmet ;o) En god tur til Glücksborg. En 40 års jubilar blev 

fejret under private former. Andespillet er for alle GB med påhæng 

4. Gilde: har også kørt efter det programmerede. Vi fyldte 34 år og vi har overflyttet 4 GB fra andre 

gilder (Ålborg). Vi har fået sponsoreret en fodfolkssabel fra 1864-krigen. Vi har optaget kontakt til 

Mad-Inger fra Starup. Hun er super billig og super god og kan anbefales. Hun lever også maden 

hjemme, hvis forholdene ikke er til det på feststedet 

19. Evt. 

Lissi mener, at vi burde lægge billet ind på en grund ved havnen (indeholder en fredet bygning 

hvortil der er restaurerings- og vedligeholdelsespligt!!) Vi får GuleÆrter til februar 

Således opfattet 

Mogens 

Næste møde 13. april 2015  (referent 3. gilde) 


