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1. Velkommen og siden sidst v/Oldermanden.1. Velkommen og siden sidst v/Oldermanden.1. Velkommen og siden sidst v/Oldermanden.1. Velkommen og siden sidst v/Oldermanden. 
Oldermanden bød en fuldtallig Styrelse velkommen – med en særlig velkomst til 
Niels Jørgen Lundsgaard 
Niels Jørgen Lundsgaard blev i samme pålagt at finde en egnet titel til hans 
virke i Styrelsen. Titlen skal afspejle Niels Jørgen Lundsgaards vigtige 
præferencer som kontaktperson for Styrelsen.    
 
 2. Hovedpunkter af ref. fra sidste møde v/Skriver.2. Hovedpunkter af ref. fra sidste møde v/Skriver.2. Hovedpunkter af ref. fra sidste møde v/Skriver.2. Hovedpunkter af ref. fra sidste møde v/Skriver. 
4. Ridderne skal fragtes ”Rundt og se din kommune”  
6. Samarbejdet med Valgmenighedskirken og Højskoleforeningen om Klassiske 
Dage 2013  
 8. Aftale om et besøg (Styrelsen) hos Chr. D. 04. Laug, Aalborg 
9. Tidspunkter for Marens op- og nedture 
 
3. Økonomi v/ Oldermanden.3. Økonomi v/ Oldermanden.3. Økonomi v/ Oldermanden.3. Økonomi v/ Oldermanden. 
For nuværende indestår der 7.600 kr. på bankkontoen 
 
4. Medvirken ved Klassiske Dage 4. Medvirken ved Klassiske Dage 4. Medvirken ved Klassiske Dage 4. Medvirken ved Klassiske Dage ----    i oktober i oktober i oktober i oktober 2013 v/alle2013 v/alle2013 v/alle2013 v/alle 
 Der kom flere overvejelser. S. Kirkegaard kunne være blevet 200 år her i 2013. 
Vi skal undersøge om der kan træffes aftale med Johannes Møllehave som 
foredragsholder og at Janne Thomsen og Valgmenighedens organist sikrer et 
musikalske indslag til arrangementet, som ønskes afviklet i 
Valgmenighedskirken. 
    
4. Evt. punkter til forårets Riddermøde. v/alle.4. Evt. punkter til forårets Riddermøde. v/alle.4. Evt. punkter til forårets Riddermøde. v/alle.4. Evt. punkter til forårets Riddermøde. v/alle. 
Alle summer over punkter til det næste riddermøde 
Arkitekt Niels Chr. Andersen har meddelt at han ønsker at bliver Ridder 
emeritus.  
 
5. Status 5. Status 5. Status 5. Status vedr. Folkets Talerstol v/Viceoldermanden.vedr. Folkets Talerstol v/Viceoldermanden.vedr. Folkets Talerstol v/Viceoldermanden.vedr. Folkets Talerstol v/Viceoldermanden. 
Viceoldermanden oplyste at der havde været afviklet et møde i arbejdsgruppen, et 
møde som viceoldermanden havde været forhindret i at deltage. Ridder Dorte 



Storper skulle besidde et notat om dette møde. Skriver kontakter Dorte Storper 
med henblik på en kopi af notatet.  
 
6. Festligholdelse den. 19. juni 6. Festligholdelse den. 19. juni 6. Festligholdelse den. 19. juni 6. Festligholdelse den. 19. juni ––––    Maren v/alleMaren v/alleMaren v/alleMaren v/alle    
Mærkedagen flyttes til afvikling den 15. juni  
Musikskolen og Talent Akademiet vil blive kontaktet med henblik på at deltage 
med et indslag. Udover dette vil Kulturvægterne bidrage.    
 
7. Fremtidig hostning af hjemmeside v/Oldermanden.7. Fremtidig hostning af hjemmeside v/Oldermanden.7. Fremtidig hostning af hjemmeside v/Oldermanden.7. Fremtidig hostning af hjemmeside v/Oldermanden. 
Vi afventer situationen….  
 
8. Folkets Talerstol v/Viceoldermanden.8. Folkets Talerstol v/Viceoldermanden.8. Folkets Talerstol v/Viceoldermanden.8. Folkets Talerstol v/Viceoldermanden. 
Viceoldermanden tager teten op med arbejdsgruppen.   
 
7. Næste møde. v/alle7. Næste møde. v/alle7. Næste møde. v/alle7. Næste møde. v/alle 
 28.05.2013 kl. 15.30 
 
8. Eventuelt8. Eventuelt8. Eventuelt8. Eventuelt    
Der skal udarbejdes en årskalender, hvor Laugets mærkedage skal fremgå.  
Oldermanden vil foreslå et tidspunkt for afvikling af et strategi møde. 
Strategimødet forventes afviklet På Chateau Nystrupgaard, Thy 
 
Det overvejes at etablere et korps af idemagere som skal udarbejde ideer og forslag 
til Laugets strategiske dispositioner.  
 
Det ønskes at Marens optur flyttes til et senere tidspunkt i sommerhalvåret.   
 
Det blev aftalt - at Riddermøderne fremover afvikles den sidste tirsdag i maj (28, 
maj 2013) og sidste tirsdag i august (28, august 2013).  


