Referat fra Fællesudvalgsmøde i Gildelokalet den
20/11-2017
Deltagere:
Henrik Hansen, Henrik Stig , Lissi, Gudrun, Marie, Kirsten, Ingelise, Ester, Peter
T, Gerda, Bent Erik.
Afbud:
Hans Erling, Ralph.
Pkt. 1:
Spejdercenter Ørbyhage bør være med på dagsorden, kommer under evt. I dag.
Ledelsen snakker med centerledelsen. Dagorden godkendt.
Pkt. 2:
Ingen bemærkninger, referat godkendt.
Pkt. 3:
Peter Thygesen fortalte, at Haderslev har muligheder for arrangementer.
Historisk byvandring…afsluttende med fællesspisning. Kirsten fortalte om
distrikterne havde efterlyst….kend dit distrikt. Der er bred enighed om, at det er
en god ide, der nedsættes et udvalg….2 fra hver gilde. Arrangementet skal være
en lørdag i maj, gilderne melder tilbage til Henrik Hansen, med 2 fra hver gilde i
januar. Peter Thygesen sender mail til distriktet, at vi arbejder på sagen.
Pkt 4:
Forslag fra 3. Gilde, at der kommer styr på hvem og hvor meget der må
udbetales.
De 3 skatmestre + Gerda, sætter sig sammen (16/1-18 kl 18:30, Fredstedvej 38)
og laver nye faste retningslinjer.
Forslag til næste møde 30. April 2018
Pkt. 5:
Fredslyset 29. Nov. 1530 i Gildelokalerne, pressemeddelelser er sendt ud JV,
Ugeavisen og Der Nordslesviger
Borgmesterkontoret 30. Nov. Afl. Af Kirsten
Fællesudvalget betaler for kaffe og æbleskiver.

Pkt. 6:
Fællesgildehal 26. Feb. 2018, væbneroptagelse, Steen 1. Gilde opt. Til
friluftgildehal.
Pkt. 7:
Fremlagt, godkendt.
Pkt. 8:
Kirsten fortalte om adventsmødet 5/12 kl 19 i Hertug Hans Kirken, indbydelse
er sendt ud.
Pkt. 9:
1000,- afleveres til 50 års jubilæum i Starup.
Pkt. 10:
Koncertudvalget fortalte om et vellykket arrangement, overskud på 4042,Pkt. 11:
Hertug Hans Festival 2017 , (tordenskjolds soldater)!!!!! Fortalte Lissi. 800 børn
besøgte os 1,2 og 3/6 2018, skal vi give den en skalle næste år ? oplæg fra
udvalget til fællesgildehal i februar.
Pkt. 12:
Det gav 1750,- til Stafet for Livet (7839 deltagere i alt, 1546747,- i alt, 88783 km
gået) Vi har haft 4 gode år, vi bakker ud og ser om vi vender tilbage.
Pkt. 13:
Spejderløb 2017
Referat udlev. Et mindre underskud på 230,Næste års løb bliver måske et byløb
Valg af styregruppe. Jesper, Lissi, Erik Lund, Vagn Prehn
Valg af tovholdere. De mindste Margit Janot, Mellemste Kaj og Vagn Prehn, de
største
Kirsten / Gammelnok kontakter FDF og orienterer den om, hvad spejderløbet
egentlig er og hvad det kræver.

Pkt. 14:
Aktivitetslejr 2017
8 drenge og 15 piger, besøgte Flyvestation Skrydstrup, Sillerup Mølle, Givskud
Zoo, Fjelstrup Brandvæsen gav skumbad. En Homogen gruppe. Uge 29 i 2018
Der er penge til næste års lejr.
Pkt. 15:
Lokaleudvalg, Væg repareres, der har været huli et fjernvarmerør, der gives
besked hurtigst muligt, om det bliver færdigt til 5/12
Pkt. 16:
Der blev orienteret om de 3 gilders aktiviteter i den forgangne tid.
Pkt. 17:
Fællesgildets bankforbindelse, Bank Nordic, vil gerne have en kopi af
vedtægter+ ref fra sidste gildeting, kopi af billedid (pas/kørekort) af ledelsen,
dette gælder for alle tre gilder. Gildemestrene samler disse ting
Kl 21:30 nød vi lidt blødt brød og kaffe til 15,MGH Henrik Stig Hansen

