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Cuộc họp ở nhà Niên Trưởng (NT) Nguyễn văn Nhựt ngày 29 tháng 8, 2010 để phân công tác ngày giỗ 
Tổ 
 
Hầu hết mọi người đều có mặt khoảng 11:30 am tới 12:10 pm.  Có 26 người hiện diện với rất nhiều 
thức ăn, tất cả chúng tôi cùng ngồi ăn trưa khoảng 30 phút, sau đó buổi họp được bắt đầu vào lúc 1:00 
PM. 
 
NT Bá khai mạc buổi họp với một nhận xét khách quan là NT thấy vắng mặt rất nhiều chiến Hữu trong 
ban Chấp hành đương thời.  Anh Nở tường trình cùng quí NT, quí Chiến Hữu và quí phu nhân những 
tiến triển sau ngày bầu cử: 
 
a.-Chưa nhận được giấy tờ bàn giao hợp lệ 
b.-Đã hòan thành một Thiệp mời cho Ngày giỗ Tổ 
c.-Đã liên lạc và gởi thơ mời các Hội đoàn bạn 
d.-Đã phân phối một số thiệp mời cho các chiến hữu có mặt trong buổi họp. Những chiến hữu vắng 
mặt sẽ được gởi đến nhà. 
 
Những vấn đề dưới đây đã được bàn thảo: 
 
1. Đề nghị gởi thiệp mời đến thân nhân của những chiến hữu qúa cố 
2. Thông báo cùng các Chiến Hữu không có email Lễ giỗ Tổ Thánh Trần sẽ tổ chức tại Trụ sở Cộng Đồng 
Người Việt Quốc Gia tại Dallas 
3. NT Côn đưa ra một bản thảo chương trình cho ngày giỗ Tổ.  NT Côn và NT Cát lo về nghi lễ.  Bàn thờ 
Thánh Tổ sẽ giống như cũ.  Những đồng hương lớn tuổi có thể dâng hương từ phía dưới, không phải 
lên sân khấu sẽ có người người giúp cắm nhang.  Anh Liêm sẽ lo việc cờ xí.  Chuông trống cần 2 người.  
Diễn văn trong ngày lễ. 
4. Sau phần bàn giao giữa Cựu HT và Tân HT, Tân HT sẽ chào mừng quan khách 
5. NT Bá sẽ phát biểu về lịch sử của Đức thánh Trần 
6. Kêu gọi mọi người đến 10:30 AM để lo sắp xếp bàn thờ 
7. Anh Nở giới thiệu ban Tân Chấp Hành.  Anh Thân đề nghị nên mời thêm các phu nhân vào Ban Tân 
Chấp Hành. 
8. Bàn giao giữa Cựu Thủ Quỹ và Tân Thủ Qũy.  Giấy ký nhận sẽ được gởi qua email. 
9. Anh Cường đề cử bản dự thảo về sinh hoạt của Hội năm 2010-2011.  Bản dự thảo đã được phổ 
biến cho các chiến hữu có mặt để bàn thảo. 
10. Ban Ẩm Thực đã có danh sách thực đơn trong ngày Giỗ Thánh Tổ qua sự đóng góp của các phu 
nhân và các chiến hữu hiện diện 
 
Khoảng 4:00 PM chúng tôi dời nhà NT Nhựt và ghé nhà NT Lang đ ể tập hát.  Tường trình cùng quí NT, 
quí chiến Hữu và quí phu nhân những gì đã ghi nhận. 
 
Hoàng Em 
 


