2. Gildes Gildeting 17. marts
2016.
Vi startede mødet med afholdelse af Gildeting i flg. dagsorden:
Valg af dirigent blev Renate, og
valg af protokolfører blev Nina.
Derefter aflagde gildemester
Britta beretning:
Vi har desværre haft 3 udmeldinger i løbet af efteråret 2015,
men heldigvis er der nye emner
på vej.
Vi stod i 2. Gilde for Nytårskuren, som heldigvis gik rigtig
godt.
Britta roste 2. gilde for at være
gode til at finde på underholdning af den ene eller anden art,
når vi enten har afholdt vores
møder i huset eller ude.
Vi har haft specielt 2 arrangementer, som har givet et meget
tilfredsstillende overskud til vores hjælpearbejde. Det er dels
vores bankospil, som jo nærmest er blevet en tradition og
dels vores lagersalg, som meget hurtigt blev stablet på benene og som gik overraskende
godt. Vi satser på at afholde
endnu et lagersalg i løbet af de
kommende måneder.
Britta luftede tanken om en
tænketank, som skal koordinere
de tanker og ideer, som 2. gildes gildebrødre løbende kommer med.

Der skal også arbejdes med vores vedtægter, som skal revideres, så de passe til det nuværende 2. gilde.
Britta lagde også op til drøftelse
af, hvorvidt vi skal have faste
grupper eller vi i det kommende
år fortsætter med at der nedsættes nye grupper til alle møderne.
Vi har i Sct. Georgs Gilderne
fået ny hjemmeside, og vi skal
derfor også have lavet noget
materiale til 2. gildes sider.
Britta sluttede af med at takke
alle for indsatsen i det forgangne år.
Herefter fremlagde gildeskatmesteren det reviderede regnskab og budgettet for det kommende år.
Punkt 5 var beretning fra grupperne: Vi drøftede formen for
grupper og blev enige om, at vi
bibeholder, at der for det kommende år nedsættes forskellige
grupper til planlægning af årets
møder. Grupperne skal fortsat
bestå af 5 gildebrødre og førstnævnte indkalder til mødet.
Punkt 6 var beretning fra udvalgsrepræsentanterne.
Næste punkt var valg af ledelse
og udvalgsmedlemmer for gildeåret 2015/2016. Nina ønskede at stoppe som gildekansler. Birgit bliver ny gildekansler.
Vi sluttede Gildetinget af med at
høre protokollen.

Derefter var der spisning, hyggeligt samvær og fortsat drøftelse af diverse aktuelle emner.
Vi sluttede aftenen af på vanlig
vis.
AMS skriver

