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Mødereferat 

 

GILDEMESTERMØDE 

Torsdag d. 14.03.2019 kl. 19.00 

i Gildeborgen 

 

Deltagere: 

1. SGM Flemming Hansen, SGS Klaus Cordes. SGK Lis Andersen, DUS Annie  

Sperling. 

2. Finn Bramsen 1.g., Ulla Væver 2.g., Bjarne Nielsen for Per Sander 5.g.,  

Jørgen Orlien 6.g., Flemming Markussen 7.g., Hugo Elmer 8.g., Gunny  

Kongsted 9.g., Annie Sperling 10.g., Hanne Thusgaard Hansen og Lis Ovesen 11.g.,  

Anna-Marie Pedersen 12.g. 

 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra Stadsgildeledelsen 

2. Kandidater til ny stadsgildeledelse 

3. Kalenderræs (2020-kalender vedlagt) 

4. Distriktsgildehal/Ridderhal i efteråret. 

5. Nyt fra gilderne, herunder nye tiltag m.v. 

6. Referat fra Distriktsforum den 26.–27. januar 2019 

7. Landsgildets reviderede forslag til vedtægter 

8. Eventuelt 

 

Referat: 

 

Ad. 1. 

Meddelelser fra Stadsgildeledelsen: 

Flemming Hansen, SGM: 

 

Medlemsfolderen skal fornyes. Er der ønske om et genoptryk? 

 

Webmaster-møde:  
Kurt Keldorff har på foranledning af Per Sander indkaldt til et  

Webmaster- møde d. 13. februar. 

Årsagen til mødet var:  

 At en del af gilderne ikke får opdateret egen hjemmeside 

 At Per Sander hjælper flere gilder med opdatering  

 At Per også har ansvaret for at opdatere stadsgildets hjemmeside 

 At den nye udgave af stadsgildets hjemmeside er udviklet i et system, der kun  

kan køre på en gammel xp-maskine. 

Der er efterfølgende fundet en løsning gennem Landsgildet med et domæne, der ejes af LG. 

Økonomi: Der er ikke fastlagt nogen prispolitik, men man regner med 50 kr. for domæne- 

navnet og ca. 300 kr. til webhotellet til deling mellem deltagende gilder. I det omfang Per  

Sander kan for sin sygdom, er han allerede ved at se på de nye muligheder. 

 

Frivillig Børs: 

Vi er blevet opfordret til at deltage i Frivillig Børs i Europahallen den 11. april. Det er en børs, hvor 

man tilbyder sig og lytter til, hvad andre kan tilbyde. Ulla, Flemming og Kurt deltog i 2017. Hvem 

vil deltage i år? 
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Internationalt udvalg (GIM):  
Vil gerne gennemføre et projekt, der skal skaffe midler til indkøb af solcellelamper til børn i 

Uganda. Midlerne skal skaffes ved gennemførelse af et lotteri baseret på ”rundskuetanken”. 

Projektet tænkes gennemført i foråret 2020. SGL har holdt møde med repræsentanter for udvalget, 

og projektet har vores fulde støtte. I hører nærmere om projektet i fremtiden. 

 

Ekstraordinært Stadsgildeting: 

Vi har afholdt ekstraordinært SGT, hvor vi har fået vedtaget vedtægter for 

”Distriktsgildet”(Stadsgildet) og vedtægter for ”Foreningen Sct. Georgs gilderne i Aalborg” 

(Gildeborgen). På mødet blev et ændringsforslag for sidstnævnte vedtægt vedtaget. Dette medførte, 

at dirigenten, advokat Morten Jensen, meddelte, at der efterfølgende forestår en konsekvensretning 

af de nye vedtægter. Denne retning ønsker Stadsgildeledelsen ikke at foretage, så SGL forventer, at 

foreningens nye bestyrelse påtager sig denne opgave. 

 

Stadsgildeledelsen: 

Stadsgildeledelsen er blevet kritiseret for ikke at være lydhøre og ikke svare på spørgsmål, der 

bliver stillet, samt ikke give plads til, at den enkelte kan komme til orde. Med andre ord: 

Stadsgildeledelsen bestemmer uden at inddrage gilderne. 

Vi vil gerne høre gildemestrene, om dette er en generel holdning hos jer? 

 

Ad. Medlemsfolder: Ønskes, så den sættes i værk med udgivelse efter sommerferien. 

 

Ad. Webmastermøde:  

Der afholdes møde efter sommerferien.  

Flemming Markussen: Hjemmesider har ikke den virkning, som de havde tidligere. Der er kommet 

nye medier til kommunikation, f.eks. forældreintra, facebook m.m. Vi skal måske begrænse og lave 

noget, der dur.   

Hugo Elmer: 8. gildes webmaster har tilbudt assistance. 

 

Ad. Frivillig Børs:  

Flemming Markussen: Man stiller sig bare op og tilbyder, hvad man kan, bytter oplysninger om 

arrangementer, laver aftaler. Det er ikke særlig krævende, man skal bare være der. Gildernes 

deltagere fra sidste år er forhindrede i at deltage. 

 

Ad. Internationalt udvalg:  

Palle Bjørnstrup har orienteret Stadsgildeledelsen om det nye tiltag, og der kommer mere 

information.  

 

Ad. Ekstraordinært stadsgildeting:  

Konsekvensrettelser som følge af 10 gildes bestemmelser, der blev vedtaget.  Se også side 7. 

 

Ad. Stadsgildeledelsen:  

Hovedparten af forsamlingen udtalte, at det ikke var en generel holdning hos dem.   

 

Klaus Cordes SGS: 

Omlægning af lån.  

På stadsgildeting sidste år blev vedtaget, at vort lån, der udløber i april, ikke skulle forhøjes. 

Vi har fået det eksisterende lån fornyet til en procent på ca. 0,1. Bidragssats 1 %. 

 

Ad. 2. 
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Kandidater til ny Stadsgildeledelse: 

Desværre ingen kandidater. 

 

Ad. 3. 

Kalenderræs 2020: 

 Blev udført i god ro og orden. 

 Eventuelle ønsker om ændringer meddeles hurtigst muligt til Lis, SGK. 

 Udfyldt kalender 2020 er vedlagt. 

 Fællesgildearrangement i februar 2020 skal arrangeres af 6. gilde 

 

Når kalenderen er endelig, bliver evt. ny rettet kalender fremsendt til gildemestrene og 

kanslerne i de enkelte gilder. 

Gildernes kanslere skal derefter reservere datoerne i den digitale kalender, der er åben for 

indtastninger i 2020. 

 

Ad. 4. 

Distriktsgildehal/Ridderhal i efteråret: 

Ingen ridderemner, men der afholdes en distriktsgildehal i efteråret 2019. 

 

Ad. 5. 

Nyt fra gilderne, herunder tiltag m.v.: 

  

1.gilde v. Finn Bramsen: 

o Ingen nye tiltag, vil gerne have så meget samarbejde med andre gilder som muligt.  

 

2.gilde v. Ulla Væver: 

o Gerne samarbejde med andre gilder pga. det lave medlemstal 

o Sidst i april hjælper vi DGI med nummerudlevering til mountainbike løb 

o Deltager i postomdeling.  

o Tombola til november. 

 

5.gilde v. Bjarne Nielsen: 

o 15 gildebrødre. Yngste 70 år i maj. Holder mange 40 og 50 års jubilæer 

o Høj mødeprocent 

o God og sjov opgave med postprojektet 

o Nytårsgildehal med 1. og 7. gilde 

o Talt om flere fælles arrangementer med de 2 gilder 

o Gildeting i næste uge med drøftelse af fremtidige arrangement 

 

6.gilde v. Jørgen Orlien: 

o God mødeprocent - aldersgennemsnit på 79,6 

o 6. maj fællesgildehal med 10. og 12. gilde 

o Kustodejob i Urtehaven juli måned  

o Uddeler ”Sundsholmeren” 4 gange årligt 

o Gildetur i september måned 

 

7.gilde v. Flemming Markussen: 

o Vi er 16 medlemmer 

o Rimeligt involveret i aktiviteterne i gildet 

o Arbejder på tværs: Nytårsgildehal med 1. og 5. gilde  
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o Det nye musikanlæg kan også bruges til arrangementer ud af huset – giver gerne 

undervisning i brugen heraf 

o Så meget samarbejde på tværs som muligt. 
  

8.gilde v. Hugo Elmer: 

o Deltager i postsortering 

o Mange meldinger og forslag fra spejderkontakter, som vi deltager i. 

o 23 medlemmer 
 

9.gilde v. Gunny Kongsted: 

o Deltager i postprojektet  

o Gildetur til Skagen i maj måned 

o God mødeprocent. 

o Høstmarked i september. 

 

10.gilde v. Annie Sperling: 

o Mange gildebrødre tager del i Stadsgildets aktiviteter. 

o Gildetur til de vesthimmerlandske heder, Nutidsmuseet i Aars i maj måned 

o Alle gilder har planlagt en gruppeafslutning 

o 2 nye gildebrødre overflyttes fra Silkeborg 

  

11.gilde v. Hanne Thusgaard Hansen: 

o Mistet 4 gildebrødre i løbet af 2018 

o 1 ny gildebror i 2018 og 1 ny på vej i 2019. 

o Postprojekt giver godt sammenhold 

o Ingen nye tiltag 

o Gildetur i maj måned til Toscana  

o Fælles gildehal med 2. gilde 

 

12.gilde v. Anna-Marie Pedersen: 

o 1 Loppemarked 

o Postprojekt – dejligt, at der er modtaget så godt 

o Julemarked i Huset i Hasserisgade.  

o Hjælper Lindholm spejderne med binding af adventskranse. 

o Samarbejder med 7. gilde ved andespil. 

o Fælles gildehal med 6. og 10. gilde. 

o Ny gildebror optaget  

o Ægtepar fra Norge skal optages 

o Nogle af deres gildevenner fra Norge deltager, og vi satser på evt. venskabsgilde 

o De nye gildebrødre og de norske gæster optages i Chr. 4.´s Laug lørdag den 6. april. Hvis 

andre har lyst til at blive optaget, er de velkomne.    

 

Ad. 6 

Referat fra Distriktsforum den 26.-27. januar 2019: 

SGM Flemming Hansen: 

 

Revision af Landsgildets love: 

Eller som de hedder nu vedtægter, var en del af programmet. Jeg havde derfor bedt gilderne om 

kommentarer til LGL´s forslag. Jeg fik kommentarer fra 1. gilde, 8. gilde, 9. gilde og 11. gilde. Jeg 

indsendte kommentarerne til LGL og fik også lejlighed til at fremlægge dem på mødet. Ud fra det 
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fremsendte reviderede forslag fra LG, kan I selv se, om jeres kommentarer har vundet fremme. Vi 

kommer ind på vedtægterne på næste punkt på dagsordenen. 

 

Økonomi: 

Ud over vedtægterne blev der diskuteret økonomi. I denne forbindelse fremsatte jeg 8. gildes 

forslag om en oversigt over de sidste 10 års økonomiske udvikling for LG. Svaret fra LGL var, at 

dette ville medføre et betydeligt merarbejde, og man selv kunne finde tallene i Sct. Georg.  

 

Digital Sct. Georg: 

Der arbejdes på at gøre Sct. Georg digital, Man kan allerede nu bede sin kansler om at registrere, at 

man kun ønsker bladet digitalt. 

 

Landsgildekontoret: 
LGL ønsker ikke at lukke Landsgildekontoret. 

 

Øvrige program: 

Programmet bød endvidere på:  

 Foredrag ved Nanna Muusmann om Generationsskifte,  

 Indlæg om dåseringeprojektet   

 Indlæg om kommende DIS- og DUS stævne. 

 

Referat er udsendt til gilderne. 

 

Ad. 7. 

Landsgildets reviderede forslag til vedtægter 

SGM Flemming Hansen: 

 

De vigtigste elementer i LG´s forslag til vedtægter er vel:  

 Kun 3 medlemmer i hver ledelse på alle niveauer,  

 Bevarelse af distrikterne   

 Fastholdelse af Landsgildeting hvert andet år. 

 

Vi har modtaget 4. Odense ændringsforslag, der foreslår både vedtægtsændringer og 

strukturændringer, og som har nogle voldsomme ændringer i forhold til LGL´s forslag.  

Fra Odense kan nævnes:  

 Distrikter afløses af frivillige distrikter uden stemmeret på LGT  

 Faste udvalg nedlægges  

 Landsgildekontoret nedlægges senest medio 2020  

 Internationalt arbejde begrænses  

 Sct. Georg udgives digitalt som nyhedsbrev  

 Landsgildeting afholdes et centralt sted hvert år på en dag. 

 

Vi vil gerne høre jeres mening om de pågældende forslag, og vi håber, at I får tid til at drøfte 

forslagene i jeres gilder, så I har grundlag for at stemme på Landsgildetinget. 

 

Udtalelser fra forsamlingen: 

De tal, der blev oplyst på gildemesterstævnet, viser, at der skal spares. 

Er distrikterne klar til at tage flere opgaver?  
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Landsgildeledelsen mindskes, nogle af opgaverne ud i distrikterne. 

Aalborg er et aktivt distrikt i forhold til andre distrikter 

Ikke klart, hvad der menes med arbejder ude i distrikterne. 

Når medlemmer i LG skal samles, er der store udgifter til transport, fortæring m.v. 

Hvis Odenses forslag bliver vedtaget, går LG ledelsen. 

Hvordan er stemningen rundt i landet om Odenses forslag? 

I Trekantsområdet er der stemning for Odenses forslag. Sjællænderne og Århus er ikke for. 

Nedlæggelse af kontoret ikke en god ide, huslejen er meget billig. Men er heller ikke luksus. 

Hvem skal varetage sekretærfunktionen, hvis kontoret lukkes? 

 

 

Ad. 8. 

Eventuelt: 

Jørgen Orlien: 

Valdemarsdag – hvad sker der – hvad arrangeres? 

Hanne Thusgaard: 

Er der deltagelse i Valdemarsdag København? 

Aalborg afholder Valdemarsdag den 15. juni, altså på dagen. 

På Danmarkssamfundets hjemmeside kan ses, hvad der sker.  

 

Annie Sperling:  

Sommerfest 11. juni.  

Har skrevet til gildemestrene, at til festen 2. maj kl. 16 regner man med 2 mand fra hvert gilde. 

Følgende er udpeget: 

1.gilde: 2 mand 

2.gilde: Hanne Dam og Mona Asp 

6.gilde Signe Nygaard og Helle Stenild 

7.gilde: Henning Ottosen og Lars Roost 

8.gilde Søren Egholm og Gert Larsen 

10.gilde: Annie Sperling og Susanne Danielsen 

11.gilde: Hanne Thusgaard, Lis Ovesen og Alice Bartholin 

 

Børneattester:  

Vi har fået meddelelsen om børneattester, fordi kommunen har brugt maillisten til lokaletilskud til 

at udsende meddelelse herom. 

Klaus Cordes har ordnet det ved at sætte et x. Så gilderne skal ikke foretage sig noget. 

 

Hugo Elmer:  

1 gildebroder under 50 år, der har fået invitation til arrangement på Houens Odde. 

Synes godt om gildemestermøder, hvor der bl.a. oplyses om, hvad gilderne har af nye tiltag. 

Burde måske også oplyses på stadsgilderådsmøde og stadsgildeting. 

Måske kan det gøres på en anden måde, men har ingen løsning herpå. 

 

Finn Bramsen: 

Efterlyste forklæder og karklude. 

Lis Andersen: 

I reglementet for Gildeborgen står, at gilderne selv skal have dette med.  

 

Flemming Markussen og Anna-Marie Pedersen: 

Slagteren i Gistrup har dagens middag, der er billig.  

Han annoncerer, og vi bør bruge annoncørerne. 
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Klaus Cordes:  

Vi mangler en annoncetegner. I øjeblikket kører annoncørerne friløb. 

En annonce koster 1.000 kr. om året. 

Spørg i gilderne, om der er nogen, der har lyst. 

Flemming Markussen: 

PAK-udvalgets annonceseddel burde laves om, og kunne afleveres hver gang, der købes mad. 

1000 kr. pr år for en annonce. 

 

Flemming Hansen: 

Tilbud fra Aalborg kommune: Hold Danmark rent er udsendt til gilderne. Oprydning i bestemte 

områder honoreres med 3.000 kr.  

 

Flemming Markussen: 

Vi burde arbejde mere med at få de unge mennesker, der gerne vil have vores penge, til at blive 

medlem af Sct. Georgs Gilderne. 

 

Ekstraordinært stadsgildeting den 25. marts 2019: 

Følgende er valgte som repræsentant i den nye bestyrelse: 

1.gilde: Svend Erik Jensen 

2.gilde: Tove Rahmberg 

5.gilde: Palle Bjørnstrup 

6.gilde: Mie Holmsberg 

7.gilde: Sven O. Rasmussen 

8.gilde: Henrik Boelsmand 

9.gilde: Elsebeth Korsbæk 

10.gilde: Jørn Anton Poulsen 

11.gilde: Hanne Thusgaard 

12.gilde: John Pedersen  

Jørn Anton Poulsen vil indkalde til 1. møde. 

 

De udpegede til bestyrelsen reviderer vedtægterne og indkalder til en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor gildemestrene skal vedtage de ændrede vedtægter. 

Det blev i aften bestemt, at Forretningsudvalget vælges ud fra bestyrelsen  

 

14.03.2019   

Lis Andersen 

Referent (SGK) 


