Gildeting 9. marts 2017
Referat
GM Edith Mathiassen bød velkommen.
1. punkt: Valg af ordstyrer og referent. Valgt blev Niels Voss Hansen og Jytte
Højmark. Tinget var lovligt indvarslet – udsendt 12.februar.
2. punkt: Beretning fra gildemester:
Vi er stadig 31 gildebrødre – positivt, at vi kan tænke på alle os der er i live.
Der er afholdt 5 gildehaller. I april måned blev gildeåret sat godt i gang med
Sct.Georgs budskabet, indsættelse på de nye poster, bekræftelse af vores
gildeløfte og markeringen af et 25 års jubilæum. En sommeraften i juni var
der friluftsgildehal i Wasahytten. Vi blev spurgt, hvorfor vi ikke henvender os
mere til hinanden i det offentlige rum. Og i eftergildehallen bød de 3x80 års
fødselarer på mad og vin.
Efter sommerferien fyldte 10. gilde 46 år i august. I Gildehallen hørte vi om
at vores viden og erfaringer i livet skal bruges og gives videre til andre. Vi
hørte også om GIMs spændende arbejde. Fellowship-budskabet var ikke nået
frem i tide til vores gildehal i oktober, jeg håber I hørte eller læste det på
anden vis. Vi hørte om hvorfor mennesket har brug for fællesskaber, samt
om verdens behov for fælleskaber og vores eget fællesskab med 3. Nesodden.
Til nytårsgildehallen i januar hørte vi om vi-opgaver og jeg-opgaver. Vi fejrede 25 års jubilæum med gæster fra Varde. Selvfølgelig også med Annies
sang.
Så har der været 6 gildemøder. I maj var vi på tur i bus, nogle gange ad små
veje, så bussen måtte køre meget forsigtigt. Vi fik en rundvisning på Gasmuséet i Hobro, frokosten blev indendørs, og vi fik softice i Vebbestrup.
Ekstra gildemøde i august om indtjening af midler til uddeling ØIDT og
samtalespillet fik gang i diskussionen i grupperne. Vi fejrede Mikkelsaften
med et lille glas mjød, kommenskringle og en fortælling om Chr.d. Fjerdes
Laug i september måned. I november fortalte Arne Sloth Kristoffersen om
”Mennesker mellem hav og fjord”. Det handlede hovedsageligt om mennesker, livsforhold og sociale forhold i omegnen af Brovst. Julemødet i december bød på tradition og fornyelse. Julemad, juleslik, bankospil til pakkespillet, og en selvoplevet julehistorie fra en maskinmester på langfart, og til
slut julesange i hallen omkring juletræet. I februar var vi i Folkekirkens Hus.

Leder Henrik Thorngård var rundviser og fortalte om husets historie og om
de nuværende beboere og visioner for huset.
Der har været planlagt to gåture. Den første i oktober måned til Lindholm
Søpark blev aflyst, der var kun 5 tilmeldte. Den anden gåtur, en kold og klar
dag i januar, var vi rundt på Eternitgrunden, hørte historien om tankerne bag
og hvad der venter i fremtiden. Gildeledelsen har holdt 8 møder. Referater er
udsendt.
Andre aktiviteter: En lille gruppe af gildets medlemmer kørte i april til midtvejstræf med 3. Nesodden i Tanum Strand. Det var et godt og hyggeligt
møde, hvor et besøg på lejrstedet Kværnmoen gjorde et stort indtryk. Vi har
haft Kiss og Finn på prøve og det endte med et velbegrundet nej tak. I juni
skete noget nyt – der var lopper i Bilkas parkeringshus – det gav knap 3.000
kr. Slut august var en del af gildet på tur i de vandvittige vikingers verden. Vi
har aflyst gilderådsmødet i oktober måned. Vi har deltaget i gildemestermøder, stadsgilderådsmøder, stadsgildeting, fik forfald til gildemesterstævne i
Horsens (fik penge retur, om end Carl skulle rykke nogle gange). Vi har tjent
penge på Væddeløbsbanen.
Gildet har deltaget i Stadsgildets arrangementer, både som arrangører,
hjælpere og deltagere. Drageskydningen i juni, hvor 10. gilde fik en drageridder, og der var også støtte fra 10. gilde, da 1. gilde indsatte den nye
drageridder.
Til Vesterhavsmarchen i juli deltog som vanligt mange medlemmer af gildet.
Både på de tunge poster og som hjælpere for en dag. Der blev et overskud på
omkring 21.000 kr. I Buderup Ødekirke var det hyggeligt med en god blanding dansk sommer. Der var ledertræf med tur i Klatreparken og efterfølgende mad og drikke i Gildeborgens have. Nogle deltog også i Fellowshiparrangementet og det traditionelle andespil i oktober måned. Til Dansk
Flygtningehjælps indsamling i november kunne jeg tælle mange fra 10. gilde
som hjælpere og ikke mindst vores kommunekoordinatorer i Aalborg
Kommune. Det var et udfordrende vejr og al varm kakao blev drukket.
Fredslyset var i år arrangeret sammen med de uniformerede korps. Der var
optog gennem byen. Efter afslutningen på Toldbod Plads, samledes gilderne i
Folkekirkens Hus til en kop kaffe. Nytårskuren i Nr.Uttrup Kirke, hvor Sct.
Georgs prisen gik til Mona Jensen for et væsentligt bidrag som kredsleder i
Vester og Øster Hassing Musikkreds. Så var der koldt og blæsende til WasaWasa løbet, men alligevel var der to med på posten ved Bouet.

Til fællesarrangementet på Trekanten i februar var 6 med fra gildet. Der var i
alt 100 deltagere inkl. Michael Mansdottir. Herudover var der Ladywalk og de
historiske samlinger og gildernes arkiver og måske mere, jeg ikke har overblik
over.
Jeg kan kun sige at mester er meget stolt og bliver helt forpustet af al den
aktivitet og så mangler jeg endda noget. Nemlig alt det, der foregår i det
daglige gildeliv, i gildets grupper. Uden det ville 10. gilde ikke eksistere, det er
her I alle bidrager til gildets trivsel, I får gode idéer, I diskuterer, planlægger,
udfører, I slapper af, og I får god mad og drikke i samværet med hinanden.
Tak til alle i 10. gilde for den store indsats I har leveret i det forgangne gildeår
Tak alle sammen.
Punkt 3. - Beretning fra grupper og udvalg.
1. gruppe – Janne Voss Hansen: Har holdt 8 møder, været på spejdermuseet i
Århus. Været på besøg i Hans’ sommerhus. Planlagt gildemøde i november,
haft snapseprøver hos Annie og planlægger gildehal i april. Gruppeafslutning
i maj på Læsø.
2. gruppe – Eva Madsen: har haft 7 møder, arrangerede gildemøde i september og julemøde. Gruppen har haft meget sygdom. Planlagt loppemarked i
maj.
3. gruppe – Bengt Christensen: Planlægger friluftsgildehal og sommerafslutning . Har spist gode gule ærter hos Leo Nielsen..
4. gruppe – Bjørn Mathiassen: Gode diskussioner. Startet hjernetræning.
Arrangeret gode gildemøder.
Oplysningsudvalget – Annie: Haft møde med Kiss og Finn.
Spejderkontakten – Jytte Højmark: I juni var vi til Jens Bangs div. Jubilæum, i
august var det Søspejdernes 90 års jubilæum, i september havde vi ledertræf i
Klatreparken med 24 deltagere. Der var også KFUM distriktsturnering i
Flamsted i september. 24 november havde vi Fredslyset. I februar var der
DM i fagene som er en del af et DDS projekt. Vi deltog også i Wasa Wasa på
post 2 ved Engholm i Vodskov.
GIM – Laila Haugen: Er ved at arrangere en dag i juni med etniske mødre og
børn til en hyggeaften i Gildeborgens have med snobrød. Projekt ”kvinder
hjælper kvinder”.

Vesterhavsmarch – Lis Andersen: Selvom vejret var rimeligt var der færre der
købte startkort end i 2015. En del betalte med mobilpay – hvilket også bliver
muligt næste år. Nu om dage har folk ingen kontanter, så elektronisk betaling
skal være en mulighed. Overskuddet blev på 21.549 kr. Donationer blev i
2016 givet til Julemærkehjemmet 20.000 kr. og Jens Bang Division, der fik
10.000 kr. i jubilæumsgave. Der er fremsat forslag om ændring af navnet for
Vesterhavsmarchens Katastrofekasse til Vesterhavsmarchens Hjælpekasse.
Muligheden for donationer ved katastrofer skal selvfølgelig stadig være til
stede. På gilderådsmødet i november tilkendegav forsamlingen, at
navneændringen kunne godkendes, og vedtægterne skal således ændres for så
vidt dette i forbindelse med kommende stadsgildeting. Komiteen består
stadig af Finn Bramsen, Hanne Tusgaard og Annie Sperling. Komiteen
holder snart opstartsmøde, hvor Tage og Hans Jørgen vil blive indkaldt, idet
disse er kontakten til sponsorerne.
Webmaster – Janne Voss Hansen: Ny hjemmeside under udarbejdelse som
giver lidt udgifter. Ikke alt kan overføres. Fotoalbummet bliver liggende. Kan
komme ind med et kodeord. Det bliver rigtig godt.
Væddeløbsbanen – Vibeke Rasmussen: Vi har været der 4 gange i 2016 og
det har været et turbulent år med ny direktør. I år har vi fået 3 gange.
Norgesudvalg – Bengt Christensen: 14.-15.-16. september besøg fra
Nesodden er aftalt. Mødes ved Aarhus – Årslev Kro med 11 deltagere. Der er
bindende aftale om deltagelse fra gildet i april. Udvalget skal holde møde om,
hvad de skal se.
Punkt 4 - Indkomne forslag: ingen.
Punkt 5 – Revideret regnskab: blev godkendt.
Punkt 6 – Budgetforslag og fastlæggelse af kontingent for 2017: Vi har et
budgetteret underskud på 1.000 kr. Annie foreslog vi satte 150 kr. af til hver i
gildeledelsen til dækning af pen og blæk pr. år.
Punkt 7 – Valg af gildeledelse og suppleanter:
Gildemester Edith Mathiassen – blev genvalgt, og suppleant Anne-Lise
Mølgaard blev genvalgt.
Gildekansler Annette Ankeraa blev valgt
suppleant Kirsten Bøgh Nielsen blev valgt.

Gildeskatmester Carl Højmark blev genvalgt,
suppleant Jørn Anton Poulsen, blev genvalgt
Punkt 8 – valg af herolder og suppleanter:
Stavherold Kirsten Særmark-Thomsen, blev valgt og
suppleant blev Johs. Christiansen
Faneherold Jørgen Bøgh Nielsen, blev valgt og
suppleant Niels Voss Hansen blev valgt
Punkt 9 – Valg af revisorer:
Leo Nielsen og Niels Voss Hansen
1. suppleant Verner Kjærsgaard
2. suppleant Jørgen Bøgh Nielsen
Punkt 10 – Valg af udvalg m.v.:
Oplysningsudvalg – valgt Kirsten Bøgh Nielsen
GIM – Laila Haugen
Spejderkontakten – Jytte Højmark
Broderkæden - Robert Madsen
Skriver til Gildeposten - Vibeke Rasmussen
Kontaktperson til Vesterhavsmarch – Lis Andersen
Webmaster for 10. gilde – Janne Voss Hansen
Væddeløbsbanen – Vibeke Rasmussen
Gildets Norgesudvalg – Bengt Christensen
Punkt 11 - Gildeborgens fremtid:
Gildemesteren oplæste korrespondancen herom. Der var en livlig debat om
emnet. Gildeledelsen bad om mandat til at gå videre til Stadsgildeledelsen
med vores ønske om vi skal blive i Gildeborgen, eller vi skal til Spejdergården. Der blev skriftligt stemt og resultatet blev 7 for Spejdergården og 24
for Gildeborgen. Dermed en klar tilkendegivelse til gildeledelsen om at
stemme nej til at forlade Gildeborgen. Intet er dermed afgjort, men GM tager
kommentarer og bekymringer med til gildemestermødet den 16. marts.
Punkt 12 - Eventuelt
Kirsten B. - foreslog der blev nedsat et udvalg bestående af Janne, Edith og
Carl i forbindelse med vores 50 års jubilæum om 3 år.

Jørgen B - vil gerne have fremtidige udsendelser på Word i PDF fil.
Eva – Til Loppemarkedet i Bilka har vi 3 pladser. Vi kan igen benytte Ries
garage til lopper. Desuden synes Eva nogle arrangementer er for dyre. Gives
hermed videre til næste arrangør.
Janne – ingen mailadresse og telefon nr. i indbydelser.
Robert – det er en gammel beslutning, at hvis Fellowship på stadsgildeplan og
vores egen Fellowship falder i samme måned, så skal vores egen aflyses.
Lis – Landsstævnet i juni er ved at være på plads med bemandingen af poster.
Udsendes snarest.
Gildemesteren afsluttede gildetinget.
Referat godkendt af

___________________________________________________________
Edith Mathiassen

Niels Voss Hansen

