Mødereferat
GILDEMESTERMØDE
Onsdag d. 14.03.2018 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., Per Sander 5.g., Jørgen Orlien 6.g.,
Flemming Markussen 7.g., Hugo Elmer 8.g., Gull-Maj Cordes for Gunny
Kongsted 9.g., Edith Mathiassen 10.g., Hanne Thusgaard Hansen 11.g.,
Anna-Marie Pedersen 12.g.
Dagsorden:
1. Meddelelser fra Stadsgildeledelsen
2. Gildeborgen efter afstemningen
3. Kandidater til ny stadsgildeledelse
4. Kalenderræs (2019-kalender vedlagt)
5. Distriktsgildehal/Ridderhal i efteråret.
6. Nyt fra gilderne, herunder nye tiltag m.v.
7. Referat fra Distriktsforum den 24.–25. februar 2018
8. Gilderådsmøde og Stadsgildeting
9. Eventuelt
10.

Sct. Georgs
Gilderne i
Danmark

Aalborg
Stadsgilde

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

Referat:
Flemming Hansen bød velkommen til gildemestermødet.
Ad. 1.
Meddelelser fra Stadsgildeledelsen:
Flemming Hansen, SGM:
1. Vi har haft nogle gode fælles arrangementer i januar og februar. Fælles gildemødet
ligger lidt tæt på Nytårskuren, men da vi i fællesskab placerede fællesmødet, var
februar den eneste mulige måned. Fælles gildemødet kan evt. afvikles med kaffe og
kage og uden spisning. Synes I, at det fælles gildemøde skal flyttes?
Medlem af
2. Fra Pr-og Aktivitets udvalget er kommet et forslag til en fælles sommer/midsommer International
fest i juni måned i Gildeborgens have. Udvalget er tovholdere, men der er brug for Scout and Guide
Fellowship
en lille gruppe fra hvert gilde som praktiske hjælpere. Der er forslag om den 7/6,
men det betinger, at 1. gilde flytter sin grill-aften til at være en del af arrangementet (an organisation
for adults)
i Gildeborgens have.
3. Jeg har modtaget en takkeskrivelse fra ”Reden”. Det viser sig, at 2. gilde har doneret
et beløb.
4. Gildeposten vil vi gerne have til at være mere fremadrettet, så vi alle kan se, hvad
der kommer fremover. Alle kanslere bedes derfor sende en indbydelse til redaktøren
om kommende møder.
5. Vi har vedtaget, at spejderkontakterne en gang om året tager ud i grupperne for at
overrække donationer. Vi vil gerne have et foto af overrækkelsen.
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6. Ladywalk er fastsat til mandag den 28. maj kl. 18.30. Hanne Thusgaard er tovholder
- tak for det!
7. Fredslys arrangementet i Aalborg afholdes den 29. november. Dagen efter den officielle
Fredslys dag.
8. Der er ikke længere en kontaktperson fra hvert gilde til Vesterhavsmarchen. Nedlagt i august
sidste år.
Ad. pkt. 1:
De fleste gilder syntes, at februar var en udmærket måned at afholde fællesmødet i. Flere gilder har
henlagt deres møder i februar til fællesmødet.
Hanne Thusgaard, 11. g., der er arrangør i 2019, meddelte, at datoen for fællesmødet bliver den
04.02.2019, og gildet har allerede reserveret foredragsholder.
Konklusion: Det er svært at finde en anden måned, så februar fastholdes.
Ad. pkt. 2:
Forsamlingen syntes, at forslaget om en sommerfest i juni måned var en god ide.
Datoen for sommerfesten i 2018 blev fastsat til den 18.06.2018.
PAK – udvalget er tovholder, men der skal vælges minimum 2 personer fra hvert gilde til at stå for
arrangementet.

Ad. 2.
Gildeborgens efter afstemningen:
Flemming Hansen SGM:
1. Afstemningen har afgjort, at vi bliver i Gildeborgen. Vi er dog blevet gjort opmærksom på, at
Stadsgildets vedtægter trænger til en revision, samt at der er brug for vedtægter eller
forretningsorden for Gildeborgen. Kan gildemestrene acceptere, at Stadsgildeledelsen
udarbejder et forslag, der ikke er i modstrid med Landsgildets vedtægter, samt efterfølgende
får indhentet et juridisk responsum?
Ad. pkt. 1:
Flemming Markussen: Hvis et gilde sætter sig på stadsgildeledelsen, har dette gilde 6 stemmer ved
afstemninger i stadsgildeting. Det vil være mest rimeligt, hvis de 10 gilder har 30 stemmer til
stadsgildeting.
Jørgen Orlien: Synes, at vi skal få Landsgildet til at hjælpe med nye vedtægter. Stadsgildet er efter
hans opfattelse en administrativ ledelse.
Det skal juridisk afklares, hvordan stadsgildes funktion er i forhold til gilderne.
Hugo Elmer: Mener, at hvert gilde ejer en 10. del af Gildeborgen.
I skødet, der er tinglyst den 29. juni 1955 er ejeren af Gildeborgen: Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
ved Stadsgildeledelsen.
Klaus Cordes SGS:
Gildeborgens økonomi
Da det nu er besluttet, at vi skal forblive i Gildeborgen, betyder det at vi også skal se på
Gildeborgens fremtidige økonomi
Gildeborgsudvalget har listet følgende alternativer for den fremtidige økonomi:
Omlægning af nuværende lån:
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I dag har vi et lån i Realkredit Danmark på kr. 1.097.000,-.
Lånet er afdragsfrit med en renteudgift i 2017 på kr. 33.000.
Lånet er netop blevet rentetilpasset, hvilket indebærer at renteudgiften for 2018 er på
ca. kr. 20.000,- og for 2019 er den på ca. kr. 16.700,-.
I 2020 udløber afdragsfriheden, og ydelsen (rente og afdrag) vil stige til kr. 125.000,- årligt.

Omlægning til kredit i et pengeinstitut (Jutlanderbank):
• Vi har tilbud på et lån på kr. 2.400.000,• Vi får her frigivet ca. kr. 1.300.000,-, som frit kan bruges.
• Lån med 10 års afdragsfrihed.
• Rente vil være mellem 2,5 og 3%, hvis det er i dag (august 2017) – renten er variabel.
• Kreditten er mod pant i ejendommen.
• Der vil være omkostninger på vanlig vis ved omlægninger.
Omlægning (I) til nyt lån i realkreditinstitut:
• Vi kan omlægge til et lån med afdrag, og lånet kan løbe op til 30 år.
• Lånet vil i dag have en rente på 0,14% og en bidragssats på 1,6%.
• Der vil være omkostninger på vanlig vis ved omlægninger.
• Ydelsen vil blive på samme niveau som i dag
Omlægning (II) til nyt lån i realkreditinstitut:
• Vi kan omlægge til afdragsfrit lån og formodentlig få afdragsfrihed.
• Nyt F5 lån har i dag en rente på 0,14% og en bidragssats på 1,6%.
• Der vil være omkostninger på vanlig vis ved omlægninger.
• Ydelsen vil blive på samme niveau som i dag
Jeg vil gerne høre Gildemestrenes mening om hvilken finansiering vi bør satse på fremadrettet.
Kommentarer:
Flemming Hansen: Det er vigtigt, at kontingentet holdes i ro, og et eventuelt låneoverskud ska
bruges til renovering/vedligeholdelse af Gildeborgen.
Flemming Markussen: Synes ikke, at det er relevant at tale om kontingentforhøjelse – vi betaler kun
65 kr. om måneden pr. gildebror til Gildeborgen.
Edith Mathiassen: Vi skal tænke på: Hvad er vores mål med huset Gildeborgen, og hvad skal det
indeholde.
Jørgen Orlien: Det skal være et samlingssted for gildebrødrene.
Konklusion: Stadsgildet skal indhente en vurdering fra en udefra kommende professionel
økonom, om hvilken finansiering, der vil være mest hensigtsmæssig.
Gildeborgens vedligeholdelse
Beslutningen om at forblive i Gildeborgen, betyder også, at vi skal se på hvilke
vedligeholdelsesaktiviteter, der skal/bør iværksættes i 2018 i Gildeborgen.
Gildeborgens driftsudvalg har derfor udarbejdet følgende Aktivitetsplan, som jeg gerne vil høre
Gildemestrenes mening om, da det har betydning for budgettet for 2018:
Ny haveport:
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Der er her tale om en opgave, som blev iværksat sidste år, men på grund af manglende tid
(hos tømreren) blev dele af opgaven udskudt til 2018.
• Arbejdet er gået i gang med at præparere træet til porten
• Pris ca. 65.000,- (excl. moms)
Haveservice:
• Der skal indgås fornyet aftale med gartneren om haveservice for 2018
• Pris (2017) kr. 15.200,- (excl. Moms)
Husmurens sokkel og facade repareres og males:
• Pris kendes ikke, men noget kan laves af udvalget
Reparation og malerarbejde i huset:
• Reparation og malerarbejde af murværk i kælder (nedenfor og bagved trappe)
• Reparation/maling af dør mellem spise-og dagligstue
• Pris kendes ikke
Køkkenmodernisering:
• Flere gilder ønsker en modernisering af køkkenet (stueplan)
• Ny opvaskemaskine
• Nedsætte et lille udvalg, som skal definere kravene til et moderniseret køkken
• Derefter vil der blive taget stilling til moderniseringens omfang.
Oprydning i kælder:
• De gilder, der har ting og sager liggende i fyrkælderen, bedes gennemgå materialet og fjerne
ting/sager, som det ikke længere er formålstjenligt at gemme.
• Ting og sager, som efterfølgende ikke er tydeligt markeret med gilde, vil blive smidt ud, idet
der i forbindelse med oprydningen vil blive foretaget ændring af rummets indretning
Der var ingen indvendinger fra forsamlingen om de opstillede punkter.
Flemming Hansen foreslog, at ejendomsudvalget sammen med nogle piger undersøger, hvad der
kunne laves i anretterkøkkenet: Skabe, opvaskemaskine, ovn.
Klaus Cordes: Sven O. Rasmussen fra Ejendomsudvalget har fundet en vedligeholdelsesplan, der er
lavet af en gildebroder, og den regner vi med at tage op igen.

Ad. 3.
Kandidater til ny Stadsgildeledelse:
7. Gilde har 3-årige valgperioder, og der er kun en mand på valg om året. Det burde måske overvejes
ved nye vedtægter for stadsgildet.
Ingen kandidater pt. Gilderne skal komme med kandidater i god tid inden Stadsgildetinget.
Ad. 4.
Kalenderræs 2019:
• Blev udført i god ro og orden.
• Eventuelle ønsker om ændringer meddeles hurtigst muligt til Lis, SGK.
• Udfyldt kalender 2019 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.
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Ad. 5.
Distriktsgildehal/Ridderhal i efteråret:
Flemming Hansen: Der er et ridderemne fra 11. gilde. Der skal helst være 2 til optagelse.
Klosteret er ikke så hensigtsmæssigt ingen parkering, ingen fortæring, byggekaos i omgivelserne.
Selv om det er meget højtideligt.
Hasseris Kirkes krypt eller Gug Kirke kunne også være en mulighed.
Forsamlingen siger OK til andet sted end klosteret.
Ad. 6.
Nyt fra gilderne, herunder tiltag m.v.:
1.gilde v. Finn Bramsen:
o Ikke noget nyt, ingen nye tiltag, blevet handicappet, da de udmeldte var blandt de
arbejdsduelige.

2.gilde v. Ulla Væver:
o 75 års fødselsdag den 6. juni – skal fejres.
o Tombola til november.
o Udflugt til efteråret.
o Har haft 70 års jubilar.
o Har sagt ja til hjælp som post ved maraton på mountainbike med uddeling af svarkort på
havnefronten for DGI.
5.gilde v. Per Sander:
o Gildetinget gik ikke stille og roligt.
o Gruppemøder godt besøgt i de enkelte grupper.
o Giver Helle Essenbæk en hånd med vedligeholdelse af Rosenholt.
6.gilde v. Jørgen Orlien:
o Kustodejob i Urtehaven juli måned.
o Uddeler ”Sundsholmeren” 4 gange årligt.
o Gildetur med 1 overnatning. Sidste år var i Thy.
7.gilde v. Flemming Markussen:
o Vi er ikke så mange. Vil ikke holde gildehaller alene.
o Har holdt gildehaller med 2. gilde.
o Har gjort det samme med 5. gilde ved nytårsgildehal med kogt torsk.
o Sct. Georgs gildehallen holdes sammen med 12. gilde.
o Andespil afholdes sammen med 12. gilde
o Esben Buch har sørget for, at der er råger til arrangement i Kildeparken.
8.gilde v. Hugo Elmer:
o Jesper Hansen holder os i gang med poster til WASA-WASA.
o Opgaver andre steder fra, hvor der mangler folk til poster.
o Serverer ved fest ved Journalistforbundets Marenpris.
o Gildeloven er blevet fugtig. Det vil koste ca. 7.000 kr. at få det ordnet, men kan ikke blive
helt pænt.
o På gildetinget blev foreslået, at der i stedet laves et nyt, hvilket er under overvejelse.
o 60 års jubilæum – ingen reception, men et andet tiltag
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9.gilde v. Gull-Maj Cordes:
o Ikke et specielt godt år - 2 udmeldelser, 1 overflytning.
o Friluftsgildehal med 8. gilde.
o Høstmarked i september.
10.gilde v. Edith Mathiassen:
o 1 ny kandidat på 44 år - tidligere gildebror i Sorø, har været gildemester der.
o Sædvanlig maj udflugt – skal måske være til søs i år.
o Weekendtur i august. Vi har været i Thy, og på brunkul/ hedetur i Midtjylland. I år går turen
til Vadehavet. Næste år til en dansk flod.
11.gilde v. Hanne Thusgaard Hansen:
o 27 gildebrødre, gennemsnitsalder 75,5 – mistet 1, der skulle have haft 60 års jubilæum.
o Ny optages til Sct. Georgs gildehallen – er først i 50-erne.
o Har inviteret Landsgildemesteren til Sct. Georgs gildehallen. Spændt på, om han kommer.
o Gildebustur 4. maj for de penge vi fik til jubilæum og fortjenesten ved DGI stævnet. Går til
Mariager Fjord med Mariager Kirke og Kloster og til Bramslev Bakker.
o Julemarked i november. Nedsat en gruppe, der fremadrettet skal overveje, hvad vi skal
fremover.
12.gilde v. Anna-Marie Pedersen:
o Loppemarked på Lufthavnsvej 2 gang årligt – går rimeligt, godt samvær for gildebrødrene.
o Julemarked i Huset i Hasserisgade.
o Hjælper Lindholm spejderne med binding af adventskranse.
o Deltager som poster ved bl.a. Fjordmaraton.
o Samarbejder med 7. gilde ved andespil.
o Fælles gildehal med 7. gilde.
o Får besøg af et ægtepar fra Norge, der godt kunne tænke sig at høre, hvad vi kan byde på.
Deltager i St. Georgs gildehallen.
Ad. 7.
Referat fra Distriktsforum den 24.-25.februar 2018:
Annie Sperling DUS:
Sygemelding fra Helmut Werth, hvorfor ledelsen blev overtaget af Bente Christensen, Landsgildets
uddannelses sekretær.
Præsentation af deltagerne og deres indlæg. Der bliver arbejder meget blandet over hele landet. Det
er generelt svært ved at fange yngre gildemedlemmer.
Bente Christensen havde et indlæg om tanker om vores organisation og om medlemspleje.
Jens Østergaard fra Gøngernes Distrikt havde et indlæg om at slanke landsgildeledelsen. Jens
Østergaard var også medlem af lovudvalget, som nu er lukket.
Henning Rasmussen, Arresø, et indlæg om indholdet i Plan 2017-19:
• Medlemspleje.
• Organisation.
• Samarbejde mellem spejderkorps og Spejderne.dk.
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Medlemsudvikling.
Synlighed.

Eftermiddagen gruppearbejde:
1. Hvad gør vi for at hjælpe de små gilder.
2. Hvad gør vi for de unge gildebrødre.
3. Hvordan sikrer vi den personlige udvikling i gilderne i de distrikter, hvor arbejdstiderne er
fravalgte.
4. Hvis LGIS, LGUS og LGPR ikke længere er en del af landsgildeledelsen, hvorledes skal
disse funktioner så løses.
5. Skal vi etablere et elektronisk nyhedsbrev.
6. Hvad gør vi for de nye gildebrødre.
7. Hvad gør vi for at de små gilder får råd til at deltage i landsgildeting, gildemesterstævner mv.
8. Vores håndbøger og øvrige materiale skal være kendt af dem, der har behov for det.
Ivrig diskussion, mange løsningsforslag, ingen konklusion.
Om aftenen et godt og givtig foredrag af Erik Friis fra spejderne.dk, der er paraplyorganisation over
5 spejderkorps, der har samlet penge til Spejdernes Ø.
Erik Friis vil meget gerne holde foredrag:
Om at rejse penge fra fonde:
Om samarbejde med organisationer.
Om nødvendigheden i at arbejde på tværs af korpsene.
Ny planlægning af spejderlejr 2022
Spejderne.dk får herefter opgaven med at arrangere landslejre.
Spejdernes lejr 2017 har givet et godt overskud, der bliver videreført til næste landslejr.
Søndag:
Orientering om internationalt arbejde.
LGIS Georg Lauritsen om det internationale gildearbejde og om Hotelt-projektet.
Opsamling på gruppearbejdet.
Diskussion og evaluering.
Der blev talt på kryds og tværs. og der kom ingen konklusion.
Landsgildets referatet fra mødet vedhæftes dette referat, da det er spændende læsning med mange
links, der er værd at læse i.
Foredrag med Erik Friis skal nok være i BUS regi. Flemming Markussen lufter ideen for BUS.
Ad. 8.
Gilderådsmøde og Stadsgildeting:
Punktet var ønsket af Hugo Elmer, 8. gilde.
Gilderådsmøde: Skal forstås som Stadsgilderådsmøde.
Tilfreds med dette møde (gildemestermødet), hvor man kan blive orienteret.
Har fået en meddelelse fra stadsgildeledelsen, om at der ikke refereres fra eventuelt, hvilket må være
en fejl.
I alle referater fra stadsgildeledelsens møde, er der altid refereret, hvad der behandles under
Eventuelt.
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Stadsgildeting:
8. gilde var utilfreds med afviklingen sidste år. Håber der sker ændringer til næste ting. 8. gilde
mener, at begrebet urafstemning er en fejl i vedtægterne.
Konklusion fra 8. gilde efter gildets gildeting:
Vi opfordrer stadsgildeledelsen til at fremlægge forslag til nye vedtægter til stadsgildetinget i maj.
Foreslår, at der findes en dirigent udefra, da der forventes en større debat om vedtægterne.
Klaus Cordes: Vi kan ikke nå at lave forslag til vedtægter inden stadsgildeting.
Forsamlingen var enige i, at stadsgildet skal have god tid til at udarbejde de nye vedtægter, og der
kan evt. indkaldes til ekstraordinært stadsgildeting i efteråret.
Hugo Elmer: Synes, at meddelelser fra Stadsgildeledelsen ikke behøvede at omfatte udvalg til
stadsgilderådsmøder, da han mente, at disse også fremkom med udtalelser på stadsgildetinget.
Proceduren herfor er:
De udvalg der har regnskabsaflæggelse deltager i Stadsgildetinget.
Øvrige udvalg aflægger beretning på Stadsgilderådsmødet.
Finn Bramsen: Der har været alt for meget debat om Gildeborgen. Vi kan ikke bestemme, hvad
Flemming Hansen skal skrive i sin beretning.
Stadsgildemesterens beretning skal godkendes af forsamlingen på Stadsgildetinget.
Stadsgildemesterens meddelelse på Stadsgilderådsmødet skal ikke godkendes.
Ad. 9.
Eventuelt:
Klaus Cordes: Henstiller til, at reglementet for Gildeborgen overholdes. Døre og vinduer skal være
lukkede, når man forlader Gildeborgen. Borde og stole skal sættes på plads.
Hanne Thusgaard: Der er opstillet en spand i kælderen til dåseringe. Henstiller at man huske at putte
ringe heri.
Flemming Markussen: Vi kæmper for at komme tættere på spejderne. Vi har 2 repræsenter i BUS.
Hvis vi skal gøre forhåbning om flere gildebrødre, skal vi have fat i dem fra DUKA.
Margrethe Hansen foreslår at invitere dem med i ødekirken.
Hvorfor ikke lave gildernes loppemarked engang om året, i stedet for de enkelte markeder der
afholdes.
7. gilde har penge i overskud fra andespillet. Overskuddet kan gå til et avanceret lydanlæg. Kan det
bruges af gilderne?
Klaus Cordes: Vær venlig at fylde containerne med det affald, der svarer til den pågældende
container.
Per Sander: På spejdermuseet er der åbnet en ny udstilling med ”De danske pigespejdere i
Nordjylland fra 1910 – 1973”. Lørdage i lige uger er museet åbent fra kl. 10 – 13.
Mødet sluttede ca. kl. 22,30. Flemming Hanen takkede for et godt møde.
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14.03.2018
Lis Andersen
Referent (SGK)

9

