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Vedtægter 
 
§ 1. 
 
Gildets navn er 10. Sct. Georgs Gilde i Aalborg. 
 
§ 2.  
 
Gildet er tilsluttet Sct. Georgs Gilderne i Danmark og arbejder efter de, til enhver tid, 
gældende love og organisatoriske bestemmelser. 
 
§ 3. 
 
Gildetinget er gildets øverste myndighed. Dette afholdes hvert år i marts måned 
med følgende dagsorden. 
 
A. 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning fra gildemester. 
3. Beretning fra grupper, udvalg m.v. 
4. Indkomne forslag. 
5. Revideret regnskab forelægges af gildeskatmester. 
6. Budgetforslag og fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af gildeledelse og suppleanter. 

- Gildemester og suppleant 
- Gildekansler og suppleant 
- Gildeskatmester og suppleant 

8. Valg af herolder og suppleanter. 
- Stavherold og suppleant 
- Faneherold og suppleant 

9. Valg af 2 revisorer og suppleanter. 
10.Valg af udvalg m.v. jfr. § 7. 
11.Eventuelt. 

B. 
Elektronisk udsendelse af indkaldelse til gildetinget skal ske med mindst 14 dages 
varsel. 
Indkaldelse til gildetinget skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til de 
medlemmer, der ikke har mulighed for elektronisk modtagelse. 
 
1. Dagsorden. 
2. Revideret regnskab. 
3. Budgetforslag. 
4. Indkomne forlag. 
 

Forslag fremsættes skriftligt og skal være gildemesteren i hænde senest 1. februar. 
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C. 

Alle valg og afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal, bortset fra 
vedtægtsændringerne, jfr. § 8. 

 
§ 4. 
 
Ekstraordinært gildeting: 
Indkaldelsen sker som ordinært gildeting, når det kræves af gildeledelsen eller 1/3 af 
gildebrødrene, vedlagt udførlig oplysning om de sager, der ønskes behandlet. 
Almindeligt stemmeflertal er afgørende. Ved vedtægtsændring, jfr. § 8. 
 
§ 5. 
 
Gildeledelsen afholder med jævne mellemrum ledelsesmøder. Til disse kan den 
supplere sig med herolder eller suppleanter. 
Gildeledelsen skal mindst 1 gang årligt indkalde til gilderådsmøde. Dette sker skriftligt 
med udsendelse af den dagsorden. Der tages referat af møderne. 
 
Gilderådet er:  

 Gildeledelsen 
 Herolder 
 Gruppeledere 
 Ledere af udvalg m.v. 

 
§ 6. 
 
Gildeledelsen og gildebrødre udpeget af gildet, der repræsenterer gildet ved møder 
o.lign., får refunderet udgifter til rejse og fortæring efter regning. Udgifter til møder 
m.v., skal optages på gildets budget. 
 
§ 7. 
 
Udvalg deles i 2 grupper: 

 Faste udvalg/repræsentanter – vælges på gildetinget. 
 Ad hoc udvalg/repræsentanter – vælges af gildeledelsen. 
               

Der foretages valg, jfr. dagsordenens pkt. 10, til faste udvalg m.v. hvert år. Genvalg 
kan finde sted – normalt ikke over 3 år. 

 
a. Oplysningsudvalget er: 3 gildebrødre, heraf mindst 1 ridder 
b. GIM: 1 gildebroder 
c. Spejderkontakt: 1 gildebroder 
d. Broderkæden: 1 gildebroder 
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Valgbar til udvalg er riddere og væbnere. 
 
 
 
 
Ad hoc udvalg/repræsentanter oprettes/udpeges suverænt af gildeledelsen, når 
løsning af forfaldende opgaver gør det nødvendigt. Sådanne udvalg/repræsentanter 
ophører automatisk med at virke efter afslutning af pålagte opgaver. 
 
§ 8. 
 
Vedtægtsændringer kan kun ske på gildeting, når forslag herom er fremsat i h.t. § 3 
B, såfremt 2/3 af gildebrødrene er repræsenteret og 2/3 heraf stemmer for. 
Såfremt gildetinget ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes inden 1 måned til 
ekstraordinært gildeting med 14 dages varsel, hvor det på gildetinget fremsatte 
forslag kan vedtages med 2/3 (to/tredjedele) af stemmerne uanset de mødtes antal. 
 
§ 9. 
 
Hvor tvivlstilfælde opstår, er de for Sct. Georgs Gilderne i Danmark gældende love og 
organisatoriske bestemmelser afgørende, jfr. disse vedtægters § 2. 
Disse vedtægter samt ”Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark” udleveres til 
gildebrødre i 10. Sct. Georgs Gilde i Aalborg til hver nyoptaget gildebroder. 
 
Vedtaget på gildetinget, Aalborg den 22. marts 1988. 
 
Tilrettet marts 2011. 
 
 


