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Mødereferat 

 

STADSGILDERÅDSMØDE 

Torsdag d. 16.11.2017 kl. 18.30 

i Gildeborgen 

 

Deltagere: 

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

DUS Annie Sperling. 

2. Fra gilderne: 24 gildebrødre 

3. Fra udvalgene: Margrethe Hansen, Helle Stenild. 

4. Redaktør Janne Voss Hansen 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Meddelelser fra Stadsgildeledelsen 

3. Nyt fra de enkelte indkaldte udvalg 

4. Gildeborgens fremtid - Indlæg fra udvalget 

5. Spørgsmål til Gildeborgsudvalget jfr. udsendt materiale 

6. Eventuelt – herunder økonomisk koordinering 

 

Referat: 

 

Flemming Hansen bød velkommen til stadsgilderådsmødet. 

 

Ad. 1: 

Til ordstyrer valgtes Niels Voss Hansen. 

 

Ad. 2: 

Fra Stadsgildet var der følgende meddelelser: 

Flemming Hansen 

 

Afviklede fælles arrangementer: 

1) ”Vild mad og svampetur” var titlen på et arrangement som PAK- udvalget i sam- 

arbejde med naturvejleder Esben Buch afviklede i Hammer bakker. På denne sol- 

rige 10. september blev der både fundet spiselige og ikke spiselige svampe. 

2) Den 24. oktober afvikledes 7.- og 12. gildes andespil. Som det fremgår af referat  

med billeder i seneste nummer af Gildeposten, blev det igen en succes. 

3) GIM- erne inviterede til en hyggelig eftermiddag i Gildeborgen d. 28. oktober. Ellen Kirk 

Øgendahl fortalte om hjælpearbejde i Vietnam og Cambodia, og så kunne man se  

og bestille tøj til fordelagtige priser. Jeg kunne ikke selv deltage, men har hørt, at  

det blev et rigtigt fint arrangement. 

4) Den 2. november afholdtes Distriktsgildehal uden ridderoptagelse i Hasseris Kirkes 

 krypt. Vi var ca. 40 gildebrødre til et vellykket arrangement. 7. Gilde stod for det  
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praktiske. Jeg tolker den pæne tilslutning fra mange gilder som udtryk for, at det er et fælles 

arrangement, vi skal fortsætte med. Til næste år regner jeg med en distriktsgildehal med 

ridderoptagelse. 

5) Dansk Flygtninge Hjælp afholdt landsindsamling den 5. november. Gildeborgen var igen 

kommandocentral med Betty og Verner Kjærsgaard som koordinatorer. 

Der blev indsamlet godt 380.000 kr. i Aalborg kommune. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de gildebrødre, der på den ene eller anden måde er med 

til at gøre en indsats, og som støtter op om vores fælles arrangementer. 

 

Vi efterlyser forslag til kandidater til Sct. Georgs prisen. Sidste frist er 30.11. 

 

DUS Annie Sperling efterlyser kandidater til forårets væbnerforberedelse, og så vil Annie gerne 

høre, om gildeledelserne har diskuteret valg af GUM- er i de enkelte gilder. Det er et forslag fra et 

tidligere møde. 

 

Besøg til nytårsgildehaller. Det har i nogle år været en tradition, at en repræsentant fra SGL besøger 

de enkelte gilder til nytårsgildehallerne i januar. Det vil vi gerne stoppe med, og jeg håber ikke, at 

der er de store protester mod dette. Jeg føler, at jubilæer blandt gildebrødrene alligevel medfører en 

del besøg i de enkelte gilder. 

 

Forsøg med rengøring hver 14. Dag. I stedet for den nuværende ugentlige rengøring, vil vi gerne 

forsøge med rengøring hver 14. Dag. Så må vi se, hvordan det går! 

 

Afstemning i januar om Gildeborgens fremtid. Jeg håber, at alle gilder har diskuteret eller har planer 

om at diskutere det oplæg, som gildeborgsudvalget er kommet med. Der bliver lejlighed til 

spørgsmål til udvalget under et senere punkt på dagsordenen.  

 

Kommende fælles arrangementer: 

Jeg vil gerne opfordre til, at gildebrødrene slutter op om de kommende fælles arrangementer, som er:  

1) Fredslyset den 30.11. kl. 17.15 med start på Tolbod Plads, vandring gennem byen og  

afslutning i Folkekirkens hus.  

2)   Nytårskuren den 13.01. på Trekanten, Aalborg Øst og  

3)   det fælles gildemøde den 15.02. samme sted som Nytårskuren. 

Og så er der også mulighed for at gøre indkøb eller indsats hos de gilder, der afholder julemarked 

eller tombola i den kommende tid. 

 

Stadsgildekansleren har næste år siddet på posten i 6 år, så overvej om der er en afløser for Lis. 

Det er kutyme, at stadsgildemesteren sidder på posten i 4 år. Næste år har jeg siddet i 4 år, så overvej 

også en afløser for mig. 

 

Bemærkninger til Stadsgildemesterens Indlæg: 

• 11. og 12. gilde har hver en væbner til forberedelse. 

• Margrethe Hansen, 12. gilde, og Hanne Thusgaard, 11. gilde: Vil være skuffede, hvis ikke 

en repræsentant for stadsgildet kommer og siger godt nytår ved deres nytårsgildehal. 

 

  

Spejderkontakt   

Margrethe Hansen 

 



3 

 

Et væsentligt og sjovt arbejde. Har aldrig hørt, at spejderkontakterne siger nej.  

Der har været 4 møder med spejderkontakter. 

Møde med spejderledere aflystes, da der kun kom 2 til det indkaldte møde. 

Der bliver indkaldt til møde i januar med lederne, så må vi se, hvordan det går med det. 

 

Der blev indbudt til ledertræf, hvor gilderne var bedt om tilskud. 

 

En lille snes spejdere var med i klatreparken med efterfølgende paella i Gildeborgen. 

Til et lignende arrangement i år var der kun 4 tilmeldte, hvorfor det blev aflyst. 

 

Spejderkontakterne har deltaget i Wasa-Wasaløbet, Jens Bang Dysten, været poster ved 

Marathonløb, hjulpet de Gule spejdere i Skørping, Mini-mini i Ådalen. 

 

Det er blevet bestemt, at Spejderkontakten skal uddele donationer til spejderne, og der har været 

spejderkontakter ude på en hel del spejderarrangementer med det donationsbevis, som er blevet 

udfærdiget til det brug. 

 

Deltager i Fredslysarrangementet. Der er blevet lavet flyers med Fredslys på forsiden og med 

oplysning på bagsiden om, hvad fredslyset er, ligesom der er blevet lavet et stort banner. 

Arrangementet er på Facebook. 

 

De Historiske samlinger 

Ingen repræsentant for de Historiske Samlinger deltog. 

 

Redaktøren 

Janne Voss Hansen 

 

Meget tilfreds og får indlæg til Gildeposten inden deadline.  

Indlæggene er blevet kortere, så der er plads til mange andre anderledes indlæg. 

Jeg lægger gerne indlæg på Facebook. Lægges ud på siten Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, således at 

det kommer ud i ”verden”. Bliver selvfølgelig også lagt ind på Gildebrødre i Aalborg. 

Prøv også siten Sct. Georgs Gilderne i Danmark, hvor der også er mange oplysninger for 

gildebrødrene. 

 

Pr- og aktivitetsudvalget 

Kurt Keldorff. 

 

Har deltaget i Frivillig Børs i Aalborghallen, hvor alle mulige foreninger fra Aalborg kommune 

kunne deltage. 

Man fortæller om, hvad vi hver især kan tilbyde. 

Det vi søgte var hjælp til reklame og interessante foredragsholdere. 

Inden deltagelsen fik vi et katalog på 25 sider med ønsker og tilbud fra deltagerne. 

 

Vi kom med følgende: 

• At fortælle om vort netværk 

• At deltage i Fredslyset 

• Ville gerne have interessante foredragsholdere 

• Hjælp til reklame, synliggørelse og markedsføring 
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Vi fik: 

• 2 aftaler om Fredslys. 

• 6 foredrag 

• 1 aftale om lokaleleje i Gildeborgen. 

 

Disse aftaler bliver der nu arbejdet videre med, så vi bl.a. kan give alle gildeledelser en oversigt over 

de 6 foredrag med en rimelig beskrivelse om indhold. 

 

I 2018 har vi igen aftalt Vild Mad sammen med Naturvejlederne. 

Det bliver den 8/4 i Mølleparken og den 23/9 i Hammer Bakker. 

  

Vi har fået 2 observatører i BUS Aalborg. Margrethe Hansen og Flemming Markussen er udpeget. 

 

Der er 4 personer fra forskellige korps, der gerne vil lave en tværkorpslig klan i Aalborg, men vejen 

er lang. De kunne eventuelt mødes i Gildeborgen, der ville være et neutralt sted for dem. 

 

Sangerlauget 

Margrethe Hansen 

 

• Vi er pt. 36 personer. Et par stykker på bedding. 

• 9 aftener om året. 

• Laugstinget i september er en hurtig affære 

• I oktober var der giro 413 på programmet 

• I november revyviser  

• I december pynter vi juletræ, danser herom, spiser ribbensteg, har spil. 

• I januar filmmelodier 

• I februar guldaldermelodier 

• I marts var Palle Bjørnstrup vært med “What a wonderfull world” 

• I april var Bente og Bjarne Nielsen vært med et causeri over deres liv 

 

Der betales 50 kr. pr. gang for et stykke mad og kaffe. Overskud bliver brugt til lækker mad på en 

sangaften. Derudover betales 150 kr. i kontingent om året. 

 

Vi arrangerer en gæsteaften den 31. januar 2018. Har fået de første tilmeldinger og håber, at mange 

vil deltage. Det bliver en glad, levende, lys og munter sangaften. 

  

Kulturlauget 

Helle Stenild 

 

• 64 medlemmer fordelt på næsten alle gilder.  

• 9-10 møder om året.  

• Stor tilslutning til arrangementerne: 

Vi har været hos glaspuster Lene Højlund, Vendsyssel Teater til åbningsforestillingen ”Nils 

Klims forunderlige rejse”, til foredrag om Føtex, sommerudflugt til Gl. Estrup Herregård, 

med Esben Buch på Aalborg søndre kirkegård, i Vendsyssel Teater til ”Hvem spiller ud”. 

 

Det koster 100 kr. at være medlem. 

  

 



5 

 

Webmaster 

Per Sander 

 

Jeg fået henvendelser fra gilder, der ikke kan uploade deres hjemmesider. 

Dette skyldes, at de har skiftet internetudbyder til Bredbånd Nord, nu Eniig. 

Jeg hjælper flere gilder med deres respektive hjemmesider.  

 

Udskrift af Eniig’s hjemmeside 

Kan jeg få en fast offentlig IP-adresse? 

Ja, der kan oprettes én fast offentlig IP-adresse på et privat internet abonnement. Denne adresse 

tilknyttes den router der medfølger dit internet abonnement. Hvis du skal anvende denne faste IP 

adresse på anden vis, er det noget du selv skal sørge for, og som Bredbånd Nord ikke supporterer. 

Ønskes du en fast IP-adresse, kan dette bestilles ved oprettelsen eller efterfølgende ved at kontakte 

Kundeservice. 

 

Privat dynamisk IP-adresse, hvad er det? 

 På vores private internetprodukter medfølger som standard en ”privat dynamisk IP-adresse”. IP-

adressen er altså ikke offentlig, men en intern Bredbånd Nord IP-adresse, som vi tildeler dynamisk. 

Årsagen til dette er sikkerhedshensyn samt begrænsning på antallet af offentlige IP adresser. 

 

OBS! Ønsker du at benytte din internet forbindelse til én eller flere af nedenstående ting, kan det 

være påkrævet, at du abonnerer på en fast offentlig IP-adresse. Bredbånd Nord kan ikke afgøre i 

hvilke tilfælde det vil være nødvendigt, da det afhænger af de enkelte løsninger. 

• At Hoste servere, eks. game server  

• At have opsat VPN forbindelse til dit firma  

• At publicere egne services f. eks via web-server, FTP server eller lignende.  

  Fast IP adresse (Oprettelse)  99 kr.     

  Fast IP adresse (pris pr. md.) 39 kr./md      

  Priserne er inkl. moms.  

 

Vesterhavsmarchen 

Indlæg modtaget fra Finn Bramsen. 

 

Vesterhavsmarch 2017: 

Først tak til alle der gav en hånd med, enhver hjælp er til gavn for sammenholdet i gilderne, og 

medvirkende til, at vi kan afvikle marchen. Så der derved kan skabes et overskud. 

Året bød på en voldsom storm lørdag og natten til søndag, heldigvis blev vejret bedre til søndag 

morgen, ved fælles hjælp blev telte m.m. ved jorden, øh på stranden. 

Vi har investeret i 3 pavilloner med sider, der er lettere at rejse end de tunge telte. 

Regnskab kan ses i Gildeposten nr. 7. 

 

Donationerne i år gik til følgende: 

- Julemærkehjemmet i Hobro - 10.000,- kr. 

- Klinik kirurgi Kvinde-Barn. Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring - 10.000,- kr. 

- Spejderne i Nordjylland - 10.000,- kr. 

 

Vesterhavsmarch 2018: 

Vi ser frem til at afvikle marchen igen i 2018 – søndag d. 8. juli. Marchen afvikles efter samme plan 

igen i 2018 – så sæt kryds i kalenderen. 
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Donationerne i 2018 – det bliver et år hvor julemærkehjemmet ikke bliver tilgodeset, efter at de nu i 

3 år har modtaget en donation. 

Der vil blive donationer til gavn for børn og unge, det være sig til ”syge” børn og raske børn, samt til 

aktivitet for børn i lokalområdet (Blokhus, Løkken m.m.) 

 

Ejendomsudvalget: 

Klaus Cordes  
 

Udvalget består fortsat af: 

o Sven Orla Rasmussen, 7. Gilde 

o Henrik Larsen, 7. Gilde 

o Klaus Cordes, Stadsgildet  

 

• De væsentligste vedligeholdelsesopgaver i 2017 har været: 

o Rep. af manglende strøm i kælderen og i pergola 

o Maling af hovedtrappens gelænder 

o Rensning af flagstænger + nye snore  

o Lås på affaldscontainer 

o Kælderafløb - lugt 

o Derudover div. små vedligeholdelsesopgaver, som altid følger med at gammelt hus 

• I forhold til sidste år er det ikke meget, der er lavet. Dette skal ses i lyset af, om vi skal blive i 

Gildeborgen eller ej, idet flere dyre vedligeholdelsesaktiviteter er udskudt, til vi kender vores 

fremtid 

  

• På listen for 2018 er flg. foreløbigt planlagt – såfremt vi skal blive i huset: 

o Reparationsarbejder indvendigt 

▪ Maling af lokaler 

o Div. reparationsarbejder udvendigt 

▪ Husmurens sokkel repareres og males  

▪ Reparation af haveport 

 

Til slut har jeg en bøn til alle gilder, husk venligst at rydde op efter jer, når i har haft et arrangement 

– hvis i er i tvivl så se ”husreglement” i regnbuebogen og på opslagstavlen ved køkkenet. 

Eks.vis tømning af affaldsposer – Restaffald skal i den store aflåste container og ikke i den lille til 

plast og papir. 

 

Ad. 4: 

Gildeborgsudvalget 

Per Sander  

 

I et år har vi Gildeborgsudvalget arbejdet på, hvordan situationen er for Gildeborgen. 

Vi er kommet vidt omkring. 

 Oversigt over resultaterne er lagt på hjemmesiden og kan ses herpå.  

Vi håber, at repræsentanten for hvert gilde bakker op om resultatet og fortæller om det i sit gilde. 

 

PKT 5: 

Spørgsmål til Gildeborgsudvalget 

 

Ingrid Strandsbjerg Kristensen, 6. gilde: Er der har tænkt på bedre adgangsforhold, herunder 

elevator/lift. 
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Per Sander: Det har ikke været med i udvalgets arbejde.  

 

Klaus Cordes: Der har tidligere været stillet forslag om en lift, hvor forslaget blev nedstemt. Og vi 

må ikke sætte noget uden på bygningen, aht. bebyggelsesprocenten. 

Det andet problem med toiletforhold kan ikke lade sig gøre. 

 

Flemming Markussen, 7. gilde: Relevante firmaer burde spørges, om der kunne sættes en stolelift på 

trappen, og om der kunne laves handicaptoilet i kælderen. 

 

Flemming Hansen: Vor rådgivende arkitekt mener ikke, at trappen kunne bruges, men han har lavet 

et forslag med lift og handicaptoilet men det koster 5-600.000 kr. 

 

Svend Erik Jensen, 1. gilde: Gildehallen er rigelig stor til det antal personer, vi nu er til gildehal. Vil 

det kunne lade sig gøre at rykke væggen i gildehallen og få en bedre trappe? 

 

Svend Erik Jensen, 1. gilde: Hvis der er flertal for at sælge Gildeborgen, hvad så? 

Flemming Hansen: I så fald vil der derefter blive foretaget en nærmere vurdering af hvilke 

muligheder, der vil være for udflytning. Spejdergården kunne være en mulighed, men det skal ikke 

være den eneste mulighed. 

Det videre forløb må være, at vi undersøger, hvilke alternativer der findes, og et ekstraordinært 

stadsgildeting skal bestemme, hvad der skal ske. 

 

Hugo Elmer, 8. gilde: Opfordrer til at der bliver indkaldt til ekstraordinært stadsgildeting, hvor 

eneste punkt på dagsordenen skal være, hvad der skal ske, hvis Gildeborgen skal sælges eller ej. 

 

Klaus Cordes: Det er en urafstemning blandt gildets brødre, der bestemmer, hvad vi skal. 

 

Flemming Markussen, 7. gilde: Er afstemningen i januar en ”blanco check”? Bliver gildebrødrene 

så ikke spurgt igen, når der bliver aktuelt, hvor vi skal flytte hen.  

 

Flemming Hansen: Stadsgildet kan ifølge vedtægterne købe og sælge, pantsætte efter en 

urafstemning mellem gildebrødrene. 

 

Svend Erik Jensen, 1. gilde: Stadsgildetinget skal spørges, når mulighederne for fremtiden 

fremkommer, evt. flytning, låntagning eller lign. 

 

Hugo Elmer, 8. gilde: Uanset resultatet af urafstemningen vil vi i 8. gilde muligvis trække os fra 

Gildeborgen. Hvile konsekvenser vil det få for os? 

 

Ad. 6: 

Eventuelt - herunder Økonomisk Koordinering: 

Der var indkommet 2 ansøgninger inden fristens udløb, samt 1 ansøgning efter fristens udløb. Denne 

ansøgning blev udsendt til gilderne alligevel. 
 

Gilder 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Total 

Kamillus – 

Hospice 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rowerway 

2018 v/ Jakob 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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KFUM-

spejderne 

Svenstrup 

1.000 0 500 1.000 1.000 5.000 1.000 2.000 1.000 1.000 13.500 

I alt 1.000 0 500 1.000 1.000 5.000 1.000 2.000 1.000 1.000 13.500 

 

KFUM spejderne Svenstrup bliver indkaldt til Nytårskuren, Klaus Cordes indkalder dem. 

 

Ingrid Strandsbjerg, 6. gilde: Er der nogen i gilderne, der vil hjælpe 6. gilde ved gildehaller mht. til 

servering og oprydning? Jeg hører gerne fra Jer. 

                

Hanne Thusgaard Hansen, 11. gilde: Projekt Dåseringe. Kunne der stilles noget op i Gildeborgen til 

indsamling af disse? 

 

Mødet sluttede kl. 21,00. Flemming Hansen takkede Niels Voss Hansen som ordstyrer og ønskede 

forsamlingen tak for i aften og god tur hjem.  

 

17.11.2017 

Lis Andersen 

Referent (SGK) 

 


