Mødereferat
GILDEMESTERMØDE
Torsdag d. 16.03.2017 kl. 19.00
i Gildeborgen
Deltagere:
1. SGM Flemming Hansen, SGS Klaus Cordes. SGK Lis Andersen, DUS Annie
Sperling.
2. Henning Nielsen 1.g., Ulla Væver 2.g., Per Sander 5.g., Ingrid Strandsbjerg
Kristensen 6.g., Kurt Keldorff 7.g., Søren Aagaard Pedersen 8.g., Elsa Berglund
Simonsen 9.g., Edith Mathiassen 10.g., Hanne Thusgaard Hansen 11.g.,
Anna-Marie Pedersen 12.g.
Dagsorden:
1. Meddelelser fra Stadsgildeledelsen
2. Gildeborgens fremtid
3. Kalenderræs (2018-kalender vedlagt)
4. Distriktsgildehal/Ridderhal i efteråret.
5. Nyt fra gilderne, herunder nye tiltag m.v.
6. Nyt fra PAK-udvalget
7. Eventuelt
Referat:

Sct. Georgs
Gilderne i
Danmark

Aalborg
Stadsgilde

Stadsgildekansler
Lis Andersen
Dronningensgade 7
9400 Nørresundby
Tlf. 4086 2446
e-mail: lunen1945@
gmail.com

Flemming Hansen bød velkommen til gildemestermødet.
Ad. 1.
Meddelelser fra Stadsgildeledelsen:
Flemming Hansen, SGM:
•

•

•
•

Vi var ca. 80 deltagere til Nytårskuren i Nr. Uttrup kirkecenter den 14. januar.
Det blev et rigtigt hyggeligt arrangement, som 12. Gilde stod for. Tak til 12. Gilde
for et fint arrangement. På mødet fik jeg lejlighed til at overrække Sct. Georgs
prisen til en meget aktiv FDF´er, nemlig Mona Jensen, der har gjort en stor indsats
på flere forskellige områder.
Vi var næsten 100 deltagere til det fælles gildemøde den 28. februar i kulturhus
”Trekanten” i Aalborg øst. Kulturhusets leder Michael Mansdotter holdt et meget
underholdende foredrag, og huset rummer fine faciliteter for at holde store
arrangementer til en billig penge. Tak til 1. og 7. Gilde for et fint initiativ. Det er
Stadsgildeledelsens hensigt at få fastlagt et fælles gildemøde i gildernes fremtidige
turnusplan.
Mens jeg er inde på fælles arrangementer, vil jeg lige nævne, at den fælles
friluftsgildehal i Buderup Ødekirke på opfordring er flyttet til efter skolestart
nemlig til den 14. August.
Jeg har i januar været til Distrikts Forum i Horsens. Her deltager Landsgildeledelsen og alle distriktsgildemestrene. Fra programmet kan nævnes, at landsledelsen præsenterede nogle nye jubilæumsnåle: I ”sølv” til og med 40 år og i
”guld” fra 50 år og opefter.

Medlem af
International
Scout and Guide
Fellowship
(an organisation
for adults)
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•

•

•
•

Gildernes deltagelse i Spejdernes lejr 2017 i Sønderborg blev præsenteret. I kan læse om
emnet i februar nummeret af Sct. Georg. Der er mulighed for at donere et telt til
gildernes ”Hotelt”, der så efterfølgende kan gives til en lokal spejdergruppe.
Forslag til nye vedtægter for Sct. Georgs gilderne i Danmark er blevet udsendt af lovudvalget
med en ret kort frist for kommentarer. Forslaget blev videresendt til distriktets gildeledelser
umiddelbart efter, at SGL modtog det. SGL har indsendt kommentarer til forslaget. Vi mener,
at forslaget i det store hele er en udmærket modernisering af vedtægterne. Forslaget
indebærer afholdelse af Landsgildeting årligt af en eller to dages varighed.
”Fredslyset” blev sidste år afviklet som et samarbejde med de uniformerede korps i form af
en vandretur med lygter gennem byen. Stadsgildeledelsen ønsker, at spejderkontaktudvalget
gentager samarbejdet i år men efterfulgt af et arrangement, som arrangeres af det gilde, der
har ansvaret ifølge turnusplanen.
Gildeborgsudvalget, der blev nedsat på sidste års stadsgildeting på foranledning af 5. gilde,
og som består af en repræsentant fra hver gildeledelse og stadsgildeledelsen, arbejder med
mange aspekter, der har betydning for vores fremtidige bolig. Jeg skal her gøre opmærksom
på, at stadsgildeledelsen deltager i udvalget som menige medlemmer og forsyner udvalget
med relevant materiale, når udvalget ønsker det.
Jeg har fået en forespørgsel om fortsat medlemskab af udvalget, selv om man ikke længere er
medlem af en gildeledelse. Dette vil kræve, at sidste års beslutning på stadsgildetinget ændres
på det kommende ting.
Per Sander vil som formand for udvalget orientere nærmere om udvalgets arbejde som et
særligt punkt i aften.
Medlemsfolderen skal fornyes. Skal vi igen ha´ en papirudgave eller kan vi nøjes med en
digital udgave via hjemmesiden? Det vil vi gerne høre jeres mening om.
Palle Bjørnstrup har foreslået en ”Lysfest” for at promovere ”lys i Afrika” solcellelampen.
Han tænker sig en fest i samarbejde med El-selskabet ”ENIIG” og Aalborg Kongres- og
Kulturcenter. SGL har over for Palle tilkendegivet, at vi ikke har nogen berøringsangst ved
samarbejde med kommercielle virksomheder. Jeg har ikke fået referater fra internationalt
udvalg, men jeg regner med, at Palle har fremlagt ideen over for de øvrige GIM´er i udvalget.

Ad. Folder: Det blev besluttet, at vi også i år får lavet en analog folder, da størrelsen er
meget ”handy”.
Klaus Cordes SGS:
Fra Landskontoret har vi modtaget et notat, som fortæller os, hvordan vi skal forholde os vedr.
betaling til bl. andet Lene i forbindelse med gildearrangementer, og jeg vil godt citere fra notatet:
Vederlag til løse hjælpere, der udfører ad hoc opgaver, kan modtage deres vederlag som Bindkomst. B-indkomsten skal indberettes til E-indkomst i den måned, der sker udbetaling. Der skal
ikke tilbageholdes A-skat og AM-bidrag. Da de ikke er ansat og ikke modtager A-indkomst kan der
ikke udbetales skattefri km- og rejsegodtgørelse.
Jeg har snakket med Lene, og hun er indforstået med, at vi fremover skal indberette betalinger til
hende, men det betyder samtidig, at hendes timepris stiger fra kr. 100,- pr. time til kr. 200,Hvad betyder det så for et gilde som vil gøre brug af Lene:
• Gildet betaler som hidtil – til den nye timepris
• Gildet skal umiddelbart efter udbetalingen give mig besked om dato og betaling, således at
jeg kan foretage indberetningen til SKAT, idet det kun er mig, der har adgang til at foretage
denne indberetning
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•

Da jeg er bekendt med at Lene allerede er bestilt til flere arrangementer i foråret, skal jeg
foreslå, at indberetningen, og dermed den forhøjede timepris først træder i kraft efter
sommerferien.
For så vidt angår private arrangementer, som afvikles i Gildeborgen, vil Stadsgildet ikke blande sig
omkring betaling.
Ad. 2.
Gildeborgens fremtid:
Per Sander:
På Stadsgildeting blev 5. gildes forslag om nedsættelse af et gildeborgsudvalg vedtaget, dog med den
tilføjelse, at udvalget skal bestå af en fra ledelsen fra hver af de 10 gilder samt stadsgildeledelsen,
gildernes repræsentanter vælger selv en formand blandt de 10 gilders repræsentanter.
Inden vi gik på sommerferie, havde vi det første møde i gildeborgsudvalget med følgende dagsorden:
Valg af: Udvalgsformand og Sekretær:
Nedsættelse af arbejdsgrupper:
1. Gildeborgens driftsregnskab:
2. Udlejning af Gildeborgen / salg:
3. Alternative lokaler:
4. Beslutningsproces
Da det var 5. gilde, der havde forslået oprettelsen af udvalget, blev jeg udpeget til formand.
I august afholdtes det andet møde i gildeborgsudvalget, arbejdet ser ud til at gå planmæssigt.
• Vi har fået tal på gildeborgens driftsbudget
• Vi har fået en oversigt over gildebrødres alder
I oktober afholdtes det tredje gildeborgsmøde, arbejdet foregår stille og roligt, med gode
diskussioner og god ånd. Her behandlede vi bl.a. følgende:
• Hvad har vi brug for ved en eventuel flytning
• Hvor kunne der være alternative lokaler
• Hvad kan forøge indtægterne i gildeborgen bl. a. udlejning af køkken i kælder
Februar bød så på det fjerde møde i gildeborgsudvalget:
• Kærby plejehjem og en anden location på Hobrovej var ikke en mulighed mere.
• Der har været holdt møde med Aalborg Kommune om lokaler, kommunen var interesseret i at
vide vores behov, og hvad vi kunne betale. Men de havde ikke lokaler pt.
• Til gengæld havde man fået et udkast til en lejekontrakt på Spejdergården, lydende på den
store sal efter behov og fuld råderet over det lokale, hvor museet holder til. Hvilket førte til en
fornyet diskussion, bl. a. hvordan kan man indrette sig i de nye lokaler, og hvad skal vi have
med
• Vi havde også fået en aldersfordeling på gildebrødrene ca. 65 af gildets brødre og søstre er
over 80 år
Da disse nye ting nu kom i spil, skulle man til at lave driftsbudget på Gildeborgen / Spejdergården.
Hvordan kunne man indrette sig i Spejdergåden, og hvilke af gildernes ting kunne der være plads til.
På det 5. udvalgsmøde, var der lavet et driftsbudget som sammenlignede Gildeborgen/Spejdergården.
I første omgang var det lavet med et tilskud til huslejen på Spejdergården. Penge, der kunne tages fra
salg af Gildeborgen.
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Museet oplyste, at de var villige til at frafalde lejemålet i stenbygningen og flytte over i
træbygningen, men at det vil kræve nogle bygningsmæssige ændringer, idet huset består af 4 små
lokaler, endvidere vil man gerne have hjælp til flytningen.
Mødet sluttede med, at man nedsatte nogle arbejdsgrupper, der skal samle alle løse tråde til et enkelt
skriv, som kan bruges til ens orientering af alle gilder.
Arbejdsgruppe:
•
•
•
•
•
•
•

Kan køkken i kælder bruges
Hvad har vi af effekter i Gildeborgen
Indretning af højsæde og dagligstue
Indretning af køkkenfaciliteter
Udarbejdelse af afstemningsprocedure
Driftsbudget / og lån i Gildeborgen
Skrivelse til information af gilderne

Så derfor er alle med opgaver i gildeborgudvalget blevet bedt om få det færdig debatteret, og få det
afleveret til den gruppe, som skal sammenfatte det til en fælles skrivelse.
Efter Per Sanders indlæg var der diskussion i forsamlingen om udsendelse af materiale,
budgetudformning, tidsplan m.v., udvalgets arbejde i øvrigt. Om afstemning eller ikke.
Edith Mathiassen redegjorde for 10. gildes behandling på gildetinget af udvalgets oplysninger –
flertal for forbliven i Gildeborgen.
Søren Aagard Pedersen redegjorde for 8. gildes indstilling på gildetinget – flytning til Spejdergården.
Kurt Keldorff har forespurgt kommunen om evt. tilbygning til Spejdergården, hvilket tilsyneladende
vil kunne lade sig gøre. Foreslår også, at andre foreninger evt. kunne leje sig ind i Gildeborgen.

Ad. 3.
Kalenderræs 2018:
• Blev udført i god ro og orden.
• Eventuelle ønsker om ændringer meddeles hurtigst muligt til Lis, SGK.
• Udfyldt kalender 2018 er vedlagt.
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.
Ad.4.
Distriktsgildehal/Ridderhal i efteråret:
Flemming Hansen SGM: Uanset, om der er ridderemner eller ej, vil der blive afholdt en
distriktsgildehal den 2. november 2017.
Hvilket forsamlingen syntes var en god ide.

Ad. 5.
Nyt fra gilderne, herunder tiltag m.v.
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1.gilde v. Henning Nielsen:
o Har afholdt fælles gildemøde i februar på Trekanten sammen med 7. gilde
o Evt. sammenlægning med 7. gilde ikke længere i spil
o Afholder høstmarked sammen med 9. gilde
o Afgøres i næste uge, om der arrangeres drageskydning.
2.gilde v. Ulla Væver:
o 20 medlemmer - Ikke så mange aktive
o Tombola gik ikke så godt
o Gildeaften med 7. gilde – godt
o Prøver at lave gildehal med 7. gilde
o Deltager som frivillig ved L2017
5.gilde v. Per Sander:
o Gildetinget gik ikke stille og roligt. 2 nye sideposter kunne ikke bemandes. Men efter pres
blev der dog valgt 2 nye.
o Gildeånden i gildet ikke god, men gruppemøder går godt.
6.gilde v. Ingrid Strandsbjerg Kristensen:
o Det går stille og roligt.
o Kustodejob i Urtehaven juli måned og lidt af august.
o Uddeler ”Sundsholmeren” 4 gange årligt.
o Bruger pengene til spejderne og et SOS barn
o Er ved at oprette et fadderskab for en person i Sudan.
o Gildet er blevet medlem af AGABE CHILD CARE
o Planlægning af 2 dages gildetur
o Deltager som frivillig ved L2017
7.gilde v. Kurt Keldorff:
o Stille og roligt. Prøver forskellige modeller. Er nu tilbage, hvor vi startede
o Andespil er ved at blive svært, især at skaffe gevinster
8.gilde v. Søren Aagaard Petersen:
o 25 gildebrødre – 1 mere end sidste år
o Stillet op til Wasa-Wasa arrangementet. Stor post midt i Hammer Bakker. Nogle gildebrødre
kunne ikke finde posten, men spejderne kunne.
o Til fest ved Journalistforbundets Marenpris stillede vi op i mørke bukser og hvid skjorte som
tjenere og tjente 7.500 kr. Vi skal komme igen næste år.
9.gilde v. Elsa Berglund Simonsen:
o 26 gildebrødre.
o 2 svende, der har været til væbnerforberedelse, optages i år
o Høstmarked i september sammen med 1. gilde – skal fortsætte, så længe vi er i stand til det.
Giver et godt overskud.
o Cykeltur på Læsø
o Deltager som frivillig ved L2017
10.gilde v. Edith Mathiassen:
o 3 vagter på travbanen
o Loppemarked i Bilka i maj.
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o Gildeudflugt til Store Vildmose
o Weekendtur i august omkring kartoffeltyskerne og hedens opdyrkning med overnatning i
Brande
o Norske venskabsgilde kommer på besøg. Skal afholdes i Aarhus i september
o Emne til foredrag – Oplyses på forespørgsel
o Billetsælgere på travbanen – men ikke så mange vagter som tidligere
o Deltager som frivillig ved L2017
11.gilde v. Hanne Thusgaard Hansen:
o 27 gildebrødre – mistet 1 i år
o 10. maj 40 års jubilæum med reception i Gildeborgen
o 19. maj afholdes jubilæumsfest for gildebrødrene
o Ved nytårsgildehallen havde vi besøg af Sæby gildet – kan anbefales
o Genvisit i september
o Julemarked i november. Fortsætter i år, måske i en skrabet udgave. Men stadig på Aalborg
Kloster. Ikke så god en forretning som sidste år, muligvis fordi datoen var ændret
o Gildetur til Korfu i september
o Måske 2 nye på vej.
o Deltager som frivillig ved L2017
12.gilde v. Anna-Marie Pedersen:
o 20 medlemmer
o Loppemarked på Lufthavnsvej 1 – 2 gang årligt – godt besøgt
o Jule Bazar hos Nørresundby Spejderne som tidligere, men kun 1 weekend
o Hjulpet til Fjordmaraton
o Arrangerede Nytårskuren – en god oplevelse, godt sammenhold gilderne imellem
o Har adopteret en drengespejder fra søspejderne. Støtter med kontingentet. Får tilbagemelding
om, hvordan det går med ham
o 2 væbnere optages på vor Sct. Georgs gildehal
o 26. oktober 40 års jubilæum – endnu ikke arrangeret
o Deltager som frivillig ved L2017.
Ad. 6.
Nyt fra PAK-Udvalget:
Kurt Keldorff orienterede om:
o Ny hjemmeside for Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. Der er skelet til Landsgildets
hjemmeside. Hjemmesiden er under udarbejdelse.
o Forskellige muligheder for udtræk fra Landsgildets medlemsliste.
Ad.7.
Eventuelt:
Annie Sperling DUS:
Jeg har lige været til DUS stævne på Fyn.
Under erfaringsudveksling blev der talt om uddannelses/udviklingsmuligheder i gilderne. I mange
gilder har man en GUM (gildets uddannelses/udviklings medlem), som sammen med distriktets
øvrige GUM’er arbejder med uddannelses/udviklings emner.
I det forum blev der planlagt kulturmøder, undervisning i brug af Facebook, naturoplevelser m.m.
Ideen er at inspirere de enkelte gilder til egne arrangementer, og at samle gilderne til større
arrangementer.
Jeg har taget det med for at høre, om det var noget, vi her i Aalborg skulle arbejde videre med.
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Vi kunne starte med at lade et evt. samlet GUM udvalg stå for næste års tværmøde i februar og
derefter se, om det var noget, der skulle arbejdes videre med.
Jeg vil bede Jer tale med Jeres gilde om det og så til efteråret høre, om der er interesse.
Hanne Thusgaard, 11. gilde:
Ideen var oppe i gilderne på et tidspunkt for år tilbage. Der var ikke nogen interesse herfor.
Henning Nielsen, 1. gilde:
Landsgildets nye vedtægter: Synes ikke om begrebet æresmedlemmer.
Spejdergården: Om få år er vi ikke så mange gilder, således at vi ikke har brug for så
mange datoer, så det ikke er noget problem med at dele Spejdergårdens
lokaler med spejderne.
Per Sander, 5. gilde:
Ildsjæleudvalg – findes det udvalg stadig? Det gør det ikke.
Kurt Keldorff, 7. gilde:
LG vedtægter: § 13 om et gildes opløsning. Midler, der bliver tilbage skal ved opløsning af et gilde
tilfalde Landsgildet. Hvorfor ikke til Stadsgildet, hvis der findes et sådant.
Ny rotationsplan blev udleveret.
Mødet sluttede ca. kl. 22,00. Flemming Hanen takkede for et godt møde.
17.03.2017
Lis Andersen
Referent (SGK)
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