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Ærværdige Grande, du indkaldes hermed til Rigsrådsgilde 

Der afholdes Rigsråd i Kabinettet tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 17.30. 

Dagsorden for rigsrådet, efter optagelse af nye grander, så der ikke er ubehøvlede til stede, er 
som følgende: 
 

1. Valg af Ordstyrende Grande 
2. Beretningen om det forgangne år  
3. Redegørelse for Laugsladens beholdning  
4. Forslag til skamstøtteringeagtsytrings-tilladelsesafgiften  
5. Forslag til Kancellirådets sammensætning  
6. Kundgørelse af planer for det kommende år  
7. Det vi måtte have glemt  

 

Kancellirådets beretning, redegørelse, forslag og anbefalinger 
anmodes godkendt af Rigsrådet. 
 

I henhold til Gildeskråen, sker godkendelse med almindeligt 
flertal blandt de fremmødte Grander. Den enkelte Grande skal 
ved afstemning give sig til kende og der kan kun stemmes på 
egne vegne. 

Gildet 
 

Efter Rigsrådet vil vi ca. kl. 18.30 gå til hotellets gode restaurant, hvor der venter 2 retters 
middag, hvortil der udskænkes 2 glas vin. Der kan alternativt tilbydes øl eller mineralvand. 

 

Aftenens foredrag forestås af forfatter Mie Bernhagen, 
der har skrevet bogen ’Minder fra  Barfredshøj’. 
 

Proprietærgården Barfredshøj er en stor gård, hvis samlede 
areal er på cirka 300 tønder land. 
 

Barfredshøj ligger 1,4 kilometer nord for Gjeddesdal 
melllem landsbyerne Torslunde og Reerslev. 
 

Gården blev opført i begyndelsen 1800-tallet af Gjeddesdals 

ejer, J.L. Barfred. 
 

Foredraget starter ca. 20.15 og der vil inden være adgang til at forsyne sig med kaffe og lidt til 
den søde tand. 

Grandens tilmelding 
 

Tilmelding er nødvendig. Enhver af vore agtværdig Grander kan deltage i Rigsrådet. 
De ubehøvlede ledsagere må vente og kan først deltage ved det efterfølgende Gilde og foredrag.  
 

Prisen for såvel Grander som ubehøvlede deltagere er bestemt til kr. 330,- 
 

Du tilmelder dig og dine ved at indbetale på laugets konto 5021 – 1520445 i Jyske bank senest 
d. 17. februar 2020. Husk at oplyse dit navn i meddelelsesfeltet.  
 

Agtværdige grander bedes være opmærksomme på at bære Laugsordenen ved 
Rigsrådet og det efterfølgende gilde. 

 

Alt i Ære 


