Aalborg d. 3. maj 2018
Stadsgildeting d. 2. maj 2018 – Referat
Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 37 gildebrødre.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Beretning fra Stadsgildeledelsen.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
1. Forslag fra 8. gilde til nye vedtægter for Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
2. Ændringsforslag til 1. fra Stadsgildet.
3. Forslag fra 8 gildebrødre om justering af budget og regnskab.
5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Beretning og reviderede regnskaber for fonde og institutioner under Stadsgildet.
7. Valg af stadsgildeledelse.
8. Valg af suppleanter for stadsgildeledelsen.
9. Valg af revisorer samt suppleanter for disse.
10. Valg til bestyrelser og institutioner under Stadsgildet.
11. Eventuelt, herunder evt. økonomisk koordinering.

Referat:
Flemming Hansen SGM:
Velkommen til Stadsgildeting. Efter sidste års gildeting fik vi kritik for, at enkelte gildebrødre ikke
fik lejlighed til at udtale sig. Det har aldrig været Stadsgildeledelsens hensigt at stå i vejen for, at
alle kan udtale sig, og jeg er sikker på, at det heller ikke var dirigentens hensigt.
Jeg håber på, at vi i aften får en god og saglig debat, så vi sammen kan gøre det let for aftenens
dirigent.
Ad. 1:
Som dirigent valgtes Niels Voss Hansen 10. Gilde, og som protokolfører valgtes stadsgildekansler
Lis Andersen.
Dirigenten konstaterede, at stadsgildetinget var rettidigt indvarslet, lovligt og beslutningsdygtigt.
Ad. 2:
Inden aflæggelse af beretningen vil jeg gerne bede de tilstedeværende rejse sig, så vi sammen kan
mindes de gildebrødre, der siden sidste års stadsgildeting, er gået bort.
• Vita Jensen 2. gilde
• Gert Lassen 5. gilde
• Svend Faldborg 6. gilde
• Merete Breum 10. gilde
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• Robert Madsen 10. gilde
• Henny Brandt 11. gilde
• Kirsten Wolfsen 12. gilde
• Ingelise Gøthgen 12. gilde
Æret være deres minde!
Stadsgildets beretning vedrører tiden maj 2017 – april 2018.
• Medlemstallet pr. 30. april i år er 219. Dette er et fald på 13 siden sidste år.
• Der har været 7 udmeldte i 1., 7. og 9. gilde og 2 optagelser i 11. gilde.
• Der er afholdt 11 stadsgildeledelsesmøder i perioden.
• Der er afholdt 2 gildemestermøder og 1 stadsgilderådsmøde.
På landsgildeplan har der været afholdt Landsgildeting i Fredericia og Distrikts Forum i Horsens.
Flere af jer deltog i Landsgildetinget, og der har været udsendt referater, så jeg vil ikke her bruge
mere tid på landsgildeaktiviteter. Jeg kan dog fortælle, at LGL lige har udsendt et nyhedsbrev.
Nu vender jeg tilbage til Aalborg:
• Vi var ca. 90 deltagere til Nytårskuren i kulturhus Trekanten den 13. januar. Det blev et
rigtigt hyggeligt arrangement, som 1. Gilde stod for. Der var festlig underholdning ved
Visens Venner. Tak til 1. gilde for et fint arrangement. På mødet fik jeg lejlighed til at
overrække Sct. Georgs Prisen til to meget aktive DDS´ere, nemlig Elin Danielsen og
Susanne Dreisler, der begge har gjort en stor indsats på flere forskellige områder.
•

”Fornuft eller forræderi” var titlen på det spændende foredrag, som Peter Mouritzen holdt
om Erik Scavenius i forbindelse med Fællesgildemødet i Trekanten den 15. februar. Tak til
8. gilde for et fint arrangement. Tak for det!

•

7. gildes andespil blev sidste år til 7. og 12. gildes andespil, der blev afviklet den 24.
oktober – et hyggeligt samvær på tværs af gilderne og med det formål at give overskuddet til
vedligeholdelse af Gildeborgen.

•

Vesterhavsmarchen. Til trods for problemer med teltene på grund af blæsevejr var der god
stemning på alle poster. Det blev da også en god dag med fint vandrevejr og fin deltagelse.
Fra Vesterhavsmarchens Hjælpekasse blev uddelt donationer til Julemærkehjemmet i Hobro,
Børneafdelingen ved sygehuset i Hjørring og indgangsportal for Aalborgspejderne ved
Spejdernes lejr 2017 i Sønderborg.

•

Lady Walk. 31 gildesøstre deltog mandag den 29. maj i Lady Walk på en fantastisk smuk
rute rundt om Lindholm Søpark, langs havnefronten og tilbage til Nørresundby Idrætscenter.
Vandringen gik til fordel for Hjerteforeningen og PCO foreningen (Poly Cystisk Ovarier).
Tak fordi vore ladies er med til at vise Sct. Georgs gilderne i gadebilledet. Hanne Thusgaard
er koordinator for arrangementet. I år er vandringen den 28. maj.

•

Buderup Ødekirke. Vi holdt fælles friluftsgildehal i Buderup Ødekirke først i august. 90
deltog. Efter gildehallen havde vi samlet bordene i rundkreds for at komme tættere på
hinanden og med telt i midten. Vejret holdt, og den harmonikaspillende Else Øgendahl
Schmidt stod for den hyggelige fællessang. 6. gilde stod for den praktiske afvikling af
gildehallen. Tak for det!
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•

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 praktiske.
Jeg tolker den pæne tilslutning fra mange gilder som udtryk for, at det er et fælles
arrangement, vi skal fortsætte med. I år regner jeg med en distriktsgildehal med
ridderoptagelse.

•

Indsamling Dansk Flygtningehjælp den 5. november. ”Den vigtigste dag - i en andens liv”
var titlen på indsamlingen. Gildeborgen var igen kommandocentral med Betty og Verner
Kjærsgaard som koordinatorer.
Der blev indsamlet godt 380.000 kr. i Aalborg kommune.

•

DUS – Distriktets Uddannelses Sekretær. Vores DUS Annie Sperling er blevet medlem af
Landsgildets kursusudvalg. Annie deltog derfor i Distrikts Forum i februar. Har været med i
planlægning og deltagelse i DUS-møde i april. Eva Lykke Madsen deltog som Stadsgildets
repræsentant. Der blev arbejdet med medlemspleje, gildebrødrenes udvikling og inspiration
på tværs af landet og debat om værdier. Annie har afholdt ERFA - mødet i april med god
deltagelse og mange gode indlæg fra gilderne.

•

Internationalt udvalg. 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.

•

Gildeposten. (Modtaget fra Redaktør Janne Voss Hansen). Redaktøren er stort set tilfreds.
Indlæggene til Gildeposten kommer nu mere løbende og ikke lige før/efter deadline. Det
letter den endelige redigering. Af hensyn til bogtrykkeren skal jeg aflevere et lige antal
sider, så det passer med omslaget (forside/reklamer). Det kan give lidt udfordringer i sidste
øjeblik.
Jeg bruger lidt tid på at kontrollere datoerne på gildernes arrangementer for at sikre mig, at
der ikke er sket ændringer i de oplysninger, jeg har fået tilsendt.
Fødselsdage/runde dage kan give mig lidt hovedbrud. Men jeg har heldigvis stor hjælp af
Hanne Groth fra fødselsdagsfonden.

•

Webmaster. (Modtaget fra Per Sander). Arbejder i samarbejde med PAK udvalget på en ny
hjemmeside. Der er mange rettelser, men der vil komme løbende ændringer i løbet af
forsommeren. Problemer med internetudbyderen Eniig er løst for 6. gilde og 9. gilde. Per har
en aftale med 12. gilde. Per uploader gildets hjemmeside, mod at Hanne Jørgensen har
påtaget sig hvervet som kasserer i Pers spejdergruppe. Per er også i gang med
Vesterhavsmarchens hjemmeside.

•

De Historiske Samlinger. (Kilde Jørgen Orlien). Arbejdsgruppe består i dag af Jørn Poulsen
10. gilde og Jørgen Orlien 6. gilde, idet De historiske Samlingers leder Robert Madsen afgik
ved døden den 28. februar i år. Arbejdsgruppen mødes hver tirsdag kl. 10.00-13.00.
Samlingerne befinder sig såvel i Gildeborgen som i fjernarkiv i 3 pæne store rum i kælderen
i Skelagergården.
Siden sidste stadsgildeting har arbejdsgruppen afsluttet registreringen af bogsamlingens ca.
1900 bøger i pejsestuen. Bogsamlingen er i reolerne opdelte i 11 overordnede emner.
Bogsamlingen er unik og spænder historisk set over såvel spejderbevægelsen som
gildebevægelsen.
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Alle, der har interesse, kan blive inspireret af det stof, der findes i de omhandlende bøger. Det
skal dog nævnes, at bøgerne ikke må fjernes fra Pejsestuen. Gilder, der ønsker at besigtige
samlingerne, kan altid aftale tid med arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppe har ligeledes afsluttet en registrering af alle inventargenstande i Gildeborgen,
dog med undtagelse af anretterkøkkenet i stueetagen og køkkenet og depoter i kælderen.
Hvis der er gildebrødre, der ligger inde med historisk materiale fra deres spejdertid/gildetid,
som de ikke selv kan opbevare, er de velkommen til at aflevere det til De historiske Samlinger.
Specielt er samlingerne interesseret i ungdomsbøger med spejderindhold. Man behøver ikke
selv at sortere materialet.
På opslagstavlerne i dagligstuen er der p.t. en udstilling, som fortæller om gildebrødres
engagement og entusiasme i forbindelse med afholdelse af et INDISK MARKED og et
PERSISK MARKED.
I weekenden den 7.-9. september i år afholder Sammenslutningen af spejdermuseer møde på
TYDAL - Det danske Spejderkorps – Sydslesvigs lejrcenter, hvor det forventes, at Jørn
Poulsen og Jørgen Orlien vil deltage.
Flemming Hansen vil her gerne rette en tak til medlemmerne af arbejdsgruppen for deres store
arbejde.
•

Spejderkontakt. (Kilde formand Margrethe Hansen 12. gilde). Spejderkontakterne har
hjulpet de gule spejdere i Skørping. Der var også hjælp til Redens småspejderdag i
september med deltagelse af mange gildebrødre. Ledertræf i september blev desværre aflyst
på grund af manglende tilmelding. Fredslysvandringen blev gennemført i samarbejde med
de uniformerede korps og Flemming Markussen 7. gilde. 8. gilde stod for en hyggelig
afslutning af Fredslysarrangementet i Folkekirkens hus. Formanden deltog i planlægning af
Wasa-Wasa løbet, hvor flere gildebrødre deltog. Ledertræf er i år planlagt til den 25.09. og
Fredslyset den 29.11.

•

Ejendomsudvalget. (Kilde Klaus Cordes). Usikkerheden omkring vores fortsatte forbliven i
Gildeborgen har også i 2017 præget vedligeholdelsen af Gildeborgen, idet der kun er
gennemført almindelig og nødvendig vedligeholdelse, mens flere af de planlagte 2017aktiviteter, som blev nævnt sidste år, blev udskudt, til der forelå en afklaring omkring
Gildeborgens fremtid.
Da det nu er afgjort, at vi forbliver i Gildeborgen, er der for 2018 foreløbigt planlagt flg.
aktiviteter:
• Reparationsarbejder indvendigt: Gennemgang af huset med henblik maling af lokaler
i stueetagen.
• Reparationsarbejder udvendigt: Husmurens sokkel repareres og males,
reparation/udskiftning af haveport.
• Diverse: Oprydning i fyrkælder, modernisering af køkken i stueplan og almindelig
daglig vedligeholdelse

•

Gildeborgsudvalget. Udvalget blev færdig med sit arbejde den 1. oktober med
færdiggørelse af en hjemmeside med fordele og ulemper ved en forbliven i Gildeborgen.
Ifølge vedtægterne blev der afholdt en afstemning blandt alle gildebrødre om salg/ ikke salg
af Gildeborgen. Afstemningen gav desværre ikke et klart resultat med en forskel på kun 8
stemmer, idet 111 stemte imod salg, mens 103 stemte for salg. Det var dog rart at se, at
stemmeprocenten var næsten 97. Da afstemningen er afgørende, er det afgjort, at vi bliver i
Gildeborgen.

•

PR- og aktivitetsudvalget. (Kilde Kurt Keldorff).
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Annoncer: Der er ikke kommet flere annoncer til i løbet af året.
Det er stadig en god ide at tage en seddel fra dueslaget med, når man bestiller mad.
Den lille medlemsfortegnelse: Vi har kort snakket om at erstatte den lille
medlemsfortegnelse med en elektronisk udgave. En udgave som skal basere sig på
landsgildets medlemssystem. På den måde slipper vi for at have flere registre med
medlemsdata, der skal ajourføres. Den elektroniske udgave skal kunne udskrives til dem,
der ønsker.
Indbydelser: De enkelte gilders indbydelser skal kunne ses i en fælles oversigt på
hjemmesiden.
Forslaget er taget op igen i 2018. Alle gilder opfordres til at sende deres indbydelser til
såvel web-master som redaktøren af Gildeposten.
Frivilligbørsen: Vi var 3 fra udvalget, der deltog i Frivilligbørsen i Aalborghallen i
september. Vi kom hjem med 9 børsaftaler. Efterfølgende er det desværre kun et par
stykker, der er blevet til noget konkret.
Vild mad med Esben Buch: Vi har samarbejdet med Esben 2 gange i 2017. En gang forår og
en efterår.
Begge arrangementer har været pænt besøgt, men vi må konstatere, at langt de fleste
kommer for at opleve Esben og den vilde mad, og ikke for at høre om Sct. Georgs
Gilderne. Det må vi prøve at ændre og gøre det anderledes. Samarbejdet med Esben
fortsætter i 2018.
Naturlaug: Vi vil meget gerne have startet en erstatning for Stifinderne. Det kan være et
Naturlaug, men det kan også være alt muligt andet. Et forslag kan være, at nogle af de
enkelte gilders udendørsarrangementer gøres fælles. Det er noget, vi vil arbejde videre
med i 2018.
Facebook: Vi lægger nu flere aktiviteter på vores eksterne del af Facebook. Både med
indbydelser og efterfølgende billeder og omtale af aktiviteterne. Hvis I vil hjælpe med
at bringe vore opslag ud til endnu flere, kan I gøre det ved at trykke på ”synes godt
om”.
På Sct. Georgs Gilderne i Aalborg har vi 206 ”der synes godt om”. På Gildebrødre i
Aalborg (vores egen gruppe) har vi 97 medlemmer.
Foldere, visitkort og beachflag: Ligger i kælderen og må meget gerne medbringes, når det
enkelte gilde er nogen steder. I kælderen gør de ikke meget gavn.
•

DGI Landsstævnet d. 29. juni til 2. juli. Mere en 70 gildebrødre deltog som frivillige i
stævnet. Det gav nogle gode indtægter til de deltagende gilder. Gull-Maj Cordes 9. gilde og
Lis Andersen SGK havde påtaget sig opgaven som kontaktpersoner mellem gilderne og
DGI´s landsstævne.

•

Forslag til gildetinget. Vi har modtaget et forslag om vedtægtsændringer fra 8. gilde og et
forslag om ændrede regnskabsprincipper fra en række gildebrødre, samt et ændringsforslag
fra Stadsgildeledelsen. Disse forslag vil blive behandlet under ”forslag til gildetinget”. Efter
fristens udløb, har vi modtaget et forslag fra 6. gilde om forbedring af tilgængeligheden for
handicappede gildebrødre til Gildeborgen. Dette forslag vil blive taget med under punktet
eventuelt.

•

Valg til Stadsgildeledelsen. Det er i skrivende stund ikke lykkedes at få en positiv respons
fra en afløser for SGK Lis Andersen, der skal afløses efter 6 år på posten. SGS Klaus Cordes
skal afløses næste år, så hvis alt går vel, bliver jeg på posten de næste to år. Det er en meget
lang periode for en SGM. Hvis vi skal gennemføre denne turnus, er det meget påkrævende,
at der findes en afløser for Lis i år.
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Stadsgildemesteren takkede gildemestre og ledelser for deres indsats og initiativer og arbejdet med
at lave et godt gildearbejde, ligesom han takkede de gildebrødre, der arbejder i laug, fonde, udvalg,
og i det hele taget er med til at gøre et stort og flot arbejde i Sct. Georgs Gilderne i Aalborg Distrikt.
Stadsgildemesteren sluttede sin beretning med en stor tak til den øvrige stadsgildeledelse for et altid
godt og positivt samarbejde.
Stadsgildemesterens beretning blev taget til efterretning.
Ad. 3:
Stadsgildeskatmesteren aflagde regnskab for 2017.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4:
Der foreligger 1 ændringsforslag til 8. gildes forslag fra Stadsgildeledelsen, hvorfor dette behandles
først.
Ændringsforslag:
Med henvisning til beslutningen på gildemestermødet den 14. marts 2018 anmoder
stadsgildeledelsen om, at de vedtægter, der er fremlagt fra 8. gilde, ikke bliver behandlet, forinden
disse ved juridisk bistand er blevet gennemgået, samt at der er udfærdiget forslag til vedtægter for
Gildeborgen, ligeledes ved juridisk hjælp.
Flemming Hansen begrundede dette:
Som aftalt på gildemestermødet vil stadsgildeledelsen gerne have mulighed for at have tid til at
udarbejde forslag til nye vedtægter for Aalborg Stadsgilde og Gildeborgen med juridisk hjælp.
8. gildes forslag til vedtægter for Aalborg Distriktsgilde indeholder mange fornuftige detaljer, der
vil kunne bruges ved udarbejdelsen af vedtægterne.
Hugo Elmer og Henrik Boelsmand, 8. gilde, satte spørgsmålstegn ved datoen for aflevering af
ændringsforslaget, ligesom de påpegede, at deres forslag var gennemarbejdet og i fuld
overensstemmelse med Landsgildets vedtægter.
Der var debat om ”roderiet” med ”Distrikt” og ”Stadsgilde”, hvortil Flemming Hansen oplyste, at
der i Danmark er 4 distriktsgilder, der har ret til at bruge betegnelsen Stadsgilde, nemlig
København, Odense, Aarhus og Aalborg. Aalborg Distriktsgilde omfatter Aalborg og Fjerritslev
gilderne.
For så vidt Ejerskabet af Gildeborgen er det en anden sag, og der henvises til indlæggene fra Jørgen
Orlien og Kaj Palsgaard Andersen i Gildepostens majudgave.
Ændringsforslaget blev vedtaget.
8. gildes forslag bortfalder herved.
Forslag om justering af opstilling af budget og regnskab fra 8 gildebrødre:
Opstilling af budget og regnskab skal justeres således, at indtægter og udgifter til Stadsgildet føres
for sig (som i dag). Udgifter og indtægter til Gildeborgens erhvervsdel føres for sig, hvilket
indtægter og udgifter til foreningsdelen også skal.
Begrundelse:
Ved at opdele budget og regnskab bliver det overskueligt, hvilke poster der hører til erhverv og
hvilke til foreningen.
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I dag er Gildeborgens erhvervsdel og foreningsdel blandet sammen i budget og regnskab, så det er
svært at gennemskue, hvilke poster der hører til hvilken del.
Der var debat mellem Kurt Keldorff, Flemming Markussen, Kaj Palsgaard Andersen og Klaus
Cordes om regnskabsprincipper generelt og principperne i Stadsgildets regnskab.
Forslaget blev ikke vedtaget ved håndsoprækning.
Klaus Cordes SGS:
På gildemestermødet i marts snakkede vi om den fremtidige finansiering. Vi er i gang med at
undersøge, hvilke muligheder, der er for den fremtidig finansiering, og vi har professionel bistand
hertil.
Ad. 5:
Stadsgildeskatmesteren fremlagde og kommenterede budgettet for 2018.
Budgettet var udarbejdet på flg. grundlag:
• 210 gildebrødre - I øjeblikket er vi 219 gildebrødre.
• Et årligt kontingent pr. gildebror på kr. 760,-.
• Uændret kontingent i 2018.
Der var debat om, hvorvidt det var en ide at lave en hensættelseskonto til vedligeholdelse.
Kaj Palsgaard Andersen:
Man er holdt op med at lave hensættelseskonto, da en sådan vil være fiktiv. Man kan ikke sætte et
beløb på som udgift, hvis ikke man har brugt beløbet.
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.
Ad. 6:
Fødselsdagsfonden
v/Elsebeth Korsbæk
• Det reviderede regnskab blev gennemgået.
• 43 gildebrødre har givet bidrag i årets løb.
• Uddelinger i alt på 3.600 kr.
• Overskud efter uddelingerne 2.373 kr.
• Der er en fri kapital på 82.379 kr.
4 gildebrødre har fået tilskud i år. Bestyrelsen vil gerne opfordre gildemestrene til at være
opmærksom på, at der kan være flere gildebrødre, der kunne bruge et kontingenttilskud.
Vi er udfordret af postvæsenet, men Hanne Groth gør sit bedste, for at fødselsdagshilsnerne
kommer ud i tide.
Peder Bloch-Poulsen, 1. gilde, undrer sig over, at der er så mange penge i kassen.
Der var forslag om, at der gives penge til porten eller til en lift.
Hjælpefonden:
v/ Jørn A. Poulsen
• Det reviderede regnskab blev gennemgået.
• Pr. 31.12.2017 er der en bunden kapital på 126.582 kr., en fri kapital på 64.022 kr.
• Der er foretaget uddeling til DDS Støvring på 6.000 kr.
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Vesterhavsmarchens Hjælpekasse:
v/ Klaus Cordes
• Det reviderede regnskab blev gennemgået.
• Overskud for årets Vesterhavsmarchen 22.025 kr.
• Uddelinger: Julemærkehjemmet i Hobro fik 10.000 kr., Sygehus Vendsyssel 10.000 kr. og
Tunnelprojekt – Landslejr 2017 fik 10.000 kr.
• Hvilket giver underskud på 8.058 kr.
Broderkæden:
v/ Bente Orlien
• 131 gildebrødre er i dag medlem af Broderkæden.
o 5 gildebrødre er døde.
o 4 gildebrødre er udmeldte.
• Ved dødsfald udbetales 5.000 kr. til efterladte.
• Regnskabet blev gennemgået, mangler 4 kæder, der ikke er opkrævet.
Richardt Ratzels mindefond:
v/ Kaj Palsgaard Andersen
• Regnskabet blev gennemgået.
• Uddelt 3 portioner a 4.000 kr. Donation kan ikke søges, men uddeles efter fortjeneste.
• Har fået pæne renteindtægter i år, og regner med at uddele nogle portioner i år
Ad. 7:
Valget af stadsgildeledelse forløb således:
• Stadsgildemester Flemming Hansen blev genvalgt
• Gildekansler Lis Andersen blev valgt som fungerende kansler indtil ekstraordinært
stadsgildeting.
• Stadsgildeskatmester Klaus Cordes blev genvalgt
• DUS Annie Sperling blev genvalgt
• DIS - Genbesattes p.t. ikke
Ad. 8:
Flg. blev valgt som suppleanter for stadsgildeledelsen:
• Suppleant for SGM: Eva Lykke Madsen 10. Gilde
• Suppleant for SGK: Lis Andersen
10. Gilde
• Suppleant for SGS: Betty Kjærsgaard
10. Gilde
Ad. 9:
Flg. blev valgt til revisorer samt suppleanter for disse:
• Revisor: Kaj Palsgaard, 8. Gilde
• Revisor: Bo Essenbæk, 5. Gilde
• Suppleant for Kaj Palsgaard: Jens Carl Nielsen 7. Gilde
• Suppleant for Bo Essenbæk: Ove Olesen, 1. Gilde
Ad. 10:
Valg til bestyrelser og institutioner under stadsgildet:
Hjælpefonden
Flg. blev valgt til bestyrelse samt suppleanter:
• Eva Lykke Madsen 10. gilde
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•
•
•
•

Jørn Anton Poulsen, 10. Gilde
SGK Lis Andersen, Stadsgildet
Suppleant: Vibeke Rasmussen, 10. Gilde
Suppleant: Preben Nielsen, 10. Gilde

Vesterhavsmarchens Hjælpekasse:
Flg. blev valgt til bestyrelse:
• Finn Bramsen, 1. Gilde
• Stadsgildeledelsen
Vesterhavsmarchen:
Flg. blev valgt til Vesterhavskomiteen:
• Finn Bramsen, 1. Gilde
• Annie Sperling, 10. Gilde
• Hanne Thusgaard Hansen, 11. Gilde
Fødselsdagsfonden:
Flg. er blevet udpeget til bestyrelse af Stadsgildeledelsen for 1 år:
• Hanne Groth, 9. Gilde
• Elsebeth Korsbæk, 9. Gilde
• SGM Flemming Hansen
Broderkæden:
Flg. er blevet udpeget til bestyrelsen af Stadsgildeledelsen for 1 år:
• Niels Erik Franck, 8. Gilde
• Bente Orlien, 6. Gilde
• Else Wedege, 2. Gilde
• SGM Fleming Hansen
Ejendomsudvalg:
Flg. er blevet udpeget til udvalget af Stadsgildeledelsen for 1 år:
• Sven Orla Rasmussen, 7. Gilde
• Henrik Larsen, 7. Gilde
• SGS Klaus Cordes
Richardt Raetzels Mindefond:
Bestyrelsen består af flg. medlemmer:
• Merete Raetzel Breaa
• Kaj Palsgaard Andersen, 8. Gilde
• Mogens B. Knudsen, 5. Gilde
Følgende blev genvalgt som revisorer:
• Bo Essenbæk, 5. Gilde
• Ove Olesen, 1. Gilde
Div. Poster:
• Spejderkontakt:
• GIM-kontakt:
• Redaktør:
• Web-master:

Margrethe Hansen, 12. gilde
Laila Haugen, 10. Gilde
Janne Voss Hansen, 10. Gilde
Per Sander, 5. Gilde
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Friluftsrådet:
Jesper Hansen, 8. Gilde
PR- og Aktivitetsudvalget: Kurt Keldorff, 7. Gilde

Ad. 11:
Under dette punkt blev flg. donationer foretaget:

1. Gilde
2. Gilde
5. Gilde
6. Gilde
7. Gilde
8. Gilde
9. Gilde
10. Gilde
11. Gilde
12. Gilde
I alt

FDF
Kærby
0
0
0
0
0
3000
3000
0
0
1000
7000

Blårævene
1500
0
0
2000
500
0
0
0
0
0
4000

Aalborg
Søspejdere
1500
500
500
0
1000
3000
2000
0
1000
1000
10500

DDS Farsø

Reden

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
1000

0
0
0
2000
0
0
0
0
1000
0
3000

I alt
3000
500
500
4000
1500
6000
5000
0
2000
3000
25500

Donationsbeløbene vil blive opkrævet ved næste kvartalsafregning.
8. gilde deltager i et arrangement foran spejderhuset i Mindelunden ved Farsø Søanlæg, hvor de vil
overgive egen og 12. gildes donation. Alle gildebrødre er velkomne. Det foregår den 4. maj kl.
18.00.
Persondata lovgivning.
Aalborg Fritidsforvaltning har inviteret 2 medlemmer af Stadsgildeledelsen til et kursus herom i
Gigantium. Deltagerne vil herefter oplyse gilderne om, hvad det går ud på.
Ulla Væver: 2. gilde holder 75 års fødselsdag den 6. juni. Reception med åben gildehal, hvor alle
gildebrødre er velkomne. Aftenarrangementet er kun for 2. gilde og stadsgildeledelsen.
Anmodning fra 6. gilde om opførelse af en udvendig lift.
Jørgen Orlien uddybede anmodningen med, at det var en lift som den i Folkekirkens hus, der var
ønsket.
Enighed om, at det Stadsgildeledelsen indhenter muligheder og pris på en lift.
Ny stadsgildekansler.
Gilderne anmodes om seriøst at finde en ny stadsgildekansler inden det ekstraordinære gildeting,
der vil finde sted i efteråret.
Stadsgildemesteren sluttede stadsgildetinget med en tak til dirigenten for en myndig ledelse af
stadsgildetinget, samt tak til forsamlingen for hyggeligt samvær og en god og saglig debat.

Dirigent
Niels Voss Hansen

Referent
Lis Andersen
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