Sct. Georgs
Gilderne i
Danmark

Mødereferat
GILDEMESTERMØDE
Torsdag d. 07.09.2016 kl. 19.00
i Gildeborgen
Deltagere:
1. SGM Flemming Hansen, SGK Lis Andersen, SGS Klaus Cordes.
2. Henning Nielsen 1. g., Ulla Væver 2. g., Per Sander 5. g., Ingrid Strandsbjerg
Kristensen 6. g., Flemming Markussen 7. g., Hugo Elmer 8. g., Gunny Kongsted
9. g., Edith Mathiassen 10. g., Hanne Thusgaard Hansen 11. g., Hanne Jørgensen
for Anna-Marie Pedersen 12. g., PAK-udvalget v. Kurt Keldorff.
Dagsorden:
1. Meddelelser fra Stadsgildeledelsen
2. Distriktsgildehal i efteråret, herunder ridderemner, ridderorientering.
3. Nyt fra gilderne, herunder tiltag m.v.
4. Efterårets arrangementer.
5. Vesterhavsmarch.
6. Status for Gildeborgsudvalgets arbejde.
7. PAK-udvalget orientering
8. Eventuelt

Aalborg
Stadsgilde

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

Referat:
Ad. 1.
Meddelelser fra Stadsgildeledelsen:
Flemming Hansen (SGM):
 Buderup Ødekirke. 90 deltog. Et godt og hyggeligt arrangement.


Regnbuebogen. SGK Lis A. har gennemgået bogen og revideret, hvor der var
behov. Vi opfordrer til, at I bruger bogen og siger til, hvis I finder fejl.



Uddeling af donationer efter økonomisk koordinering. Har tidligere været
ved Drageskydning og Nytårskur. Vi foreslår, at uddelingen overgår til
medlemmerne af Spejderkontaktudvalget, der kan besøge de forskellige grupper.
Vi vil gerne høre jeres mening.



Husk evt. fuldmagter til LGT.



Fælles gildemøde i februar bliver den 7. februar i Trekanten.



Plan 2017-2019 er modtaget fra LGL, som oplæg til diskussion på LGT. Hvis I
har nogen mening eller holdning til denne plan, hører vi gerne.

Annie Sperling /DUS):
Jeg vil gerne følge op på et emne, jeg berørte ved Stadsgildetinget.
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Medlem af
International
Scout and Guide
Fellowship
(an organisation
for adults)

Skal vi have en GUM i de enkelte gilder??
GUM står for gildets udviklings/uddannelses sekretær.
I Aalborg bliver vi færre og færre, og det kan være svært for de enkelte gilder at
få større aktiviteter til af fungere. Vi forsøger pt. at lave et fælles februar møde,
og det lader til at blive en succes. PAK udvalget har været aktive med
arrangementer sammen med naturvejlederne. Det har været meget spændende
arrangementer med mange deltagere.
Med den store deltagelse der var ved Buderup Ødekirke, er det klart, at vi gerne
vil gildebevægelsen, og vi gerne vil sammenholdet.
Vi har brug for både arrangementer som kulturmøder, som undervisningsmøde i
f. eks. Facebook og som udendørsaktiviteter med naturoplevelser. Vi har brug
for, at naturlauget genopstår på en ny måde. På en måde, hvor alle gilder har
ejerforhold til arrangementerne.
Vi kan evt. udbygge PAK udvalget med deltagere fra alle gilder, eller vi kan
lave et GUM udvalg.

I skal ikke tage stilling til det nu, men give en tilbagemelding inden
jul.
Jeg vil bede jer tale med jeres gilde om det og så senere på året høre,
om det har interesse at arbejde videre med.
Ad. 2.
Distriktsgildehal i efteråret, herunder ridderemner, ridderorientering m.v.
Flemming Hansen (SGM):
o Ingen ridderemner til distriktsgildehallen 2. november.
o 1 emne i 2018, men der skal gerne være 2 emner.
o Distriktsgildehal den 2. november bliver afholdt i Hasseris Kirkes Krypt.
7. gilde er arrangør.
Ad. 3.
Nyt fra gilderne, herunder tiltag m.v.
1.gilde v. Henning Nielsen:
o 21 medlemmer. 1 dødsfald. 2 udmeldelser
o Gildehal i april afholdes ikke mere i Klostret, det er for dyrt.
o Gildeaften i stedet for drageskydning.
o Gildehal i næste uge – kun 14 deltagere.
o Afholder høstmarked 10. september sammen med 9. gilde i Gildeborgens have.
o Nytårskur i Trekanten. Visens Venner underholder.
o Kedelig oplevelse, at jeg ikke måtte udtale mig på stadsgildetinget.
2.gilde v. Ulla Væver:
o 20 medlemmer, 16 møder troligt op. 3 på plejehjem.
o Deltog i DGI L2017
o Bålaften i august i Gildeborgens have.
o Fælles gildemøde i september med 7. gilde
o Fælles gildehal med 7. gilde i november.
o Tombola i november i HUSET i forbindelse med julemarkedet her. Har
arbejdsmøder hvor der bliver lavet ting til tombolaen.
o I november guidet tur i Kunsten.
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5.gilde v. Per Sander:
o 16 gildebødre, alle møder næsten hver gang.
o Til gildemøder tages ledsagere med.
o Aktiviteter til Tall Ship 2019 er i tænkeboksen.
o Bryggerlauget starter formentlig snart op igen.
o Ingen gildemøder i august pga. for få deltagere – ferie.
6.gilde v. Ingrid Strandsbjerg Kristensen:
o 28 gildebrødre. 1 dødsfald. 2 gildebrødre på plejehjem.
o Friluftgildehal i Gildeborgens have.
o Arrangerede Buderup Ødekirke.
o Næste gildemøde på ”Springeren”.
o Frivillige ved DGI L2017.
o Kustodejob i Urtehaven i hele juli måned. Tjent 7.104 kr.
o Uddeler ”Sundsholmeren” 4 gange årligt.
o SOS barn i Columbia, samt betaler 350 kr. om måneden til Agape Child Care.
o Ansøgning fra Kamillus. Skal med til økonomisk koordinering.
o 2 dages gildetur i november til bl.a. Thy og Kirsten Kjærs Museum.
7.gilde v. Flemming Markussen:
o Fredslyset kommer fra Aarhus.
o Arrangementet bliver torsdag den 30. november.
o Spejderkontakten står for arrangementet i byen. Udgår og slutter fra Toldbod
plads. 8. gilde står for arrangementet for gildebrødrene efterfølgende.
o Stille og roligt i gildet, mange af de ældre ser vi sjældent. 1 udmeldelse.
o Prøver at lave arrangementer sammen med andre gilder. Næste arrangement er
sammen med 2. gilde.
o Andespil sammen med 12. gilde.
o Involveret kraftigt i PAK-udvalget.
o Grupperne eksisterer stadig og holder møder, som de plejer.
8.gilde v. Hugo Elmer:
o Afsluttet arrangementet på Travbanen.
o 60 års jubilæum i 2018. Under planlægning.
o Ingen nye på vej, ingen svende, ingen ridderemner.
9.gilde v. Gunny Kongsted:
o Deltog som frivillig i DGI L2017.
o Høstmarked i september sammen med 1. gilde.
o 2 udmeldelser, ingen nye på bedding pt.
10.gilde v. Edith Mathiassen:
o 31 medlemmer, 3 uden for grupperne.
o 1 vagt på Væddeløbsbanen blev aflyst. Vi fik penge for den, da vi var mødt.
o Frivillig i DGI L2017.
o Friluftsgildehal i Kolkærhytten i Hals - kan anbefales.
o I august 3-dages gildetur – Hede Kartofler og Brunkul.
o Besøg af venskabsgilde fra Norge i september.
o Næste gildemøde - 2 spejdere fortæller om deltagelse i landslejren 2017.
o Fællesgildemøde i 7. februar 2018 – Peter Mouritsen fortæller om Erik
Scavenius.
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11.gilde ved Hanne Thusgaard Hansen:
o Nyt medlem optaget, 1 nyt medlem på vej.
o 19. september på besøg i Sæby-Gildet - 20 deltager.
o Julemarked i Aalborg Kloster – drosler ned på aktiviteterne
o Deltaget som frivillige i DGI L2017.
12.gilde v. Hanne Jørgensen:
o 1 dødsfald.
o Loppemarkeder på Lufthavnsvej som hidtil.
o Deltog som frivillig i DGI L2017.
o Med Nørresundbyspejderne i arrangement på Fjordmarken.
o Arrangerer andespil sammen med 7. gilde.
o Reception i anledning af gildets 40 års jubilæum i oktober.
o Sælger juledekorationer i Huset.
Ad. 4.
Efterårets arrangementer:
o Dansk Flygtningehjælp søndag den 5. november.
o GIM har arrangeret et møde den 28. oktober i Gildeborgen med foredragsholder
Ellen Kirk Øgendal om hjælpearbejde i Vietnam og Cambodja. (Indbydelsen
kan ses i Gildeborgen og i Gildeposten).
Ad. 5.
Vesterhavsmarch:
v. Hanne Thusgaard Hansen og Annie Sperling
o 7-800 betalende – god stemning.
o Løkken stor fremgang. Ca. 100 deltagere.
o Evalueringsmøde med stationslederne gav kun positive tilbagemeldinger.
o Købt 3 nye pavilloner, overskud herefter ca. 20.000 kr.
o Stationsledere og komite fortsætter næste år.
Ad. 6.
Status for Gildeborgsudvalgets arbejde:
v. Per Sander og Kurt Keldorff:
Der er udarbejdet en hjemmeside, hvor gilderne kan læse resultatet af arbejdet og
diskutere det i gilderne.
Siden bliver frigivet efter sidste udvalgsmøde den 25. september.
Link til hjemmesiden bliver herefter udsendt til alle gildebrødre.
Vi håber, I vil gennemgå den, og diskutere resultatet i gilderne.
Der skal stemmes om, om vi skal sælge eller ikke sælge Gildeborgen.
Forsamlingen var enige om, at hjemmesiden var overskuelig, og at udvalget har gjort et
godt stykke arbejde.
Urafstemning bliver først i januar.
Alle gilder har været repræsenteret i udvalget, og tanken var, at denne repræsentant skal
oplyse om hjemmesidens indhold.
Stadsgildet udsender link til hjemmesiden, når den bliver frigivet.

Ad. 7.
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Orientering fra PAK udvalget: Pr- og Aktivitetsudvalg:
v/ Kurt Keldorff:
Husk tørklæder, foldere m.v. ved arrangementer.
Frivillig Børs holdes 1. gang i Aalborg den 14. september. 3 fra udvalget deltager.
Video fra Frivillig Børs i Brande blev vist.
2 fra Frivillig Huset har været på besøg for at fortælle om, hvad det handler om.
Det handler om at tilbyde noget og ønske noget.
 Vi ønsker:
Hjælp til reklame, markedsføring, synliggørelse.
Forslag til interessante foredragsholdere.
 Vi tilbyder:
At fortælle om Sct. Georgs Gilderne, aktiviteter, socialt netværk.
At man kan deltage i første del af Fredslyset.
Mange andre aktiviteter kunne være:
Vesterhavsmarch, gruppe for enlige mænd, der mangler tilbud til samvær,
Fredslyset med til plejehjem til jul og samtidig synge en sang og meget, meget mere.
Frivillig Børs = Man indgår en børsaftale om frivillig hjælp.
Det handler om at skabe netværk.
Frivillig Huset foreslog, at man tog kontakt til Universitetet via hjemmesiden:
UNIFACTO.
Anbefalede også hjemmesiden: Elsk Aalborg.
Der er mange muligheder.
Ad. 8.
Eventuelt:
Hugo Elmer, 8. gilde:
Stadsgildeting 2017: Der blev ikke fra ordstyrerens side spurgt om, der var
kommentarer til det, der blev stemt om.
Flemming Hansen (SGM):
Mht. proceduren: Er der stillet et forslag, og der kommer ændringsforslag, stemmer man
om ændringsforslag først iflg. oplysninger fra advokat. Er der flere ændringsforslag,
stemmes der om det mest vidtgående forslag først.
Dirigenten bad om evt. kommentar fra forslagsstilleren. Det har ikke været
stadsgildeledelsens hensigt at forhindre en deltager i at udtale sig på tinget.
Brandsikkerhed og forsikring: Er det i orden?
Flemming Hansen (SGM):
Arkitekt har på baggrund af brandsikringen i 1996 vurderet, at den er i orden.
Der er ikke sket noget markant siden da, så den sikkerhedsplan, der blev godkendt i
1996 er stadig gældende.
Forsamlingen:
Et arrangement i naturlaug regi kunne være en byvandring – Inge Westergaard i 11
gilde kunne være guide. Hanne Thusgaard spørger hende, om hun vil arrangere en tur.
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Økonomi ved fællesmøder:
Arrangementerne skal helst hvile i sig selv, men hvis der er arrangementer, der kræver
yderligere kapital, f.eks. til foredragsholder, kan der søges om tilskud –
underskudsgaranti fra Stadsgildet.
Annie Sperling (DUS):
Overskud af øl og vand fra Vesterhavsmarchen vil blive brugt i september til
spejderarrangement.
Eventuel rest bliver anbragt i køleskabet og kan købes for 5 kr.
07.09.2017
Lis Andersen
Referent (SGK)
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