Sct. Georgs
Gilderne i
Danmark

Mødereferat
GILDEMESTERMØDE
Torsdag d. 06.09.2018 kl. 19.00
i Gildeborgen
Deltagere:
1. SGM Flemming Hansen, SGK Lis Andersen, SGS Klaus Cordes, DUS Annie
Sperling.
2. Finn Bramsen 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., 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. Orientering fra PAK-udvalget.
7. 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:
1) Jeg har stadig ikke fået nogen tilbagemelding om en afløser for Lis Andersen
som SGK.
Klaus Cordes afgår som SGS til næste år, så I må også gerne se jer om efter en
afløser for ham.
2) Som hjælp og råd med nye vedtægter har SGL kontakt med en advokat. Han
nåede ikke at komme med bemærkninger til det omfattende materiale, jeg sendte
til ham før sommerferien, men vi regner med at holde møde med ham i den
kommende tid.
3) Friluftsgildehal i Buderup Ødekirke. På grund af vejret valgte vi i år at flytte
eftergildehallen til Spillemandsmuseet i Rebild. Hvis vejret er godt, vil vi helst
blive uden for kirken fremover, men vi vil prøve, om vi kan får en aftale med
museet om en form for sikkerhedsløsning, hvis vejrmeldingen ikke er for god.
4) I juni havde vi en sommerfest i Gildeborgens have. Det var fin tilslutning. I år
var det PAK-udvalget, der var initiativtager, og Annie Sperling, der var
tovholder, og så meldte der sig et par gildebrødre fra de fleste gilder. Vi skulle
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International
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gerne ha´ et lignende arrangement til næste år, men hvem tager initiativet? Vi
kan sætte det ind i turnusplanen, men så mister vi måske noget af det fællesgildelige. Hvis vi skal have det i turnusplanen, så skal det pågældende gilde kun
være tovholder og skal så bede om deltagelse fra øvrige gilder i aktiviteterne. Vi
vil gerne høre jeres mening!!
Kommentarer til stadsgildemesters indlæg:
Ad. 2:
Hugo Elmer: Er det stadig planen, at der kommer et ekstraordinært gildeting?
Flemming Hansen: Hvis der bliver ændringer i vedtægterne, skal der selvfølgelig være
ekstraordinært stadsgildeting.
Flemming Markussen: Får vi udkastet til vedtægterne, inden der bliver ekstraordinært
stadsgildeting?
Flemming Hansen: Selvfølgelig.
Ad. 4:
Edith Mathiassen: Stor succes som det var. Synes, at Stadsgildet skal være tovholder og
udpege hjælpere blandt gilderne.
Finn Bramsen: Godt arrangement, som kan gentages i samme form.
Annie Sperling: Godt, at der kom nogen fra alle gilder.
Per Sander: På GM-mødet i foråret kunne GM blive anmodet om, at hvert gilde foreslår
en tovholder til arrangementet.
Fleming Markussen: Sæt arrangementet i rotationsplanen.
Konklusion: PAK udvalget skal være tovholder.
Klaus Cordes, SGS:
Fremtidig finansiering af Gildeborgen:









Førstesalen udstykkes i ejerlejligheder:
En udstykning af førstesalen i ejerlejligheder vil kræve en større ombygning, idet der
mangler køkken- og toiletfaciliteter til begge lejligheder, ligesom der skal etableres
flugtveje.
Adgangen til førstesalen vil kræve en større ændring af hallen, hvorfor dens
anvendelsesmuligheder formindskes eller forsvinder helt.
Ansøge div. Fonde om finansiering
Gildecenterfonden: En finansiering via denne fond er ikke mulig – grundet små
renteindtægter.
Realdania Fonden: ”I Realdania arbejder vi problemdrevet og efter nogle
filantropiske mål. Det vil sige, at vi ønsker at gøre en forskel og være med til at løse
udvalgte samfundsmæssige udfordringer inden for det byggede miljø. Vi er en aktiv
aktør i samfundet, der – sammen med andre – sætter en dagsorden og skaber
udvikling og forandring. De projekter, som vi støtter, skal derfor være med til at
understøtte en udvikling, løse problemer og skabe livskvalitet gennem det byggede
miljø.”
En evt. ansøgning bør understøttes af en støtteerklæring fra Aalborgs
Kulturrådmand.
Kan vi overhovedet komme i betragtning, når vi på papiret har penge, ligesom
pengene ikke er til investering, men til at gøre det lettere for gildebrødre at forblive i
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Gildeborgen.
Ikke relevant, så længe ejerskabet af Gildeborgen ikke er 100% klarlagt.



Omdanne Gildeborgen til en Selvstændig fond/Selvejende institution
Gildeborgen udskilles fra Aalborg Stadsgilde.
Gildeborgen får egne vedtægter og eget regnskab.
Gilderne skal fremover betale leje til ”Gildeborgen”.
Der skal etableres en ”bestyrelse”, som får til opgave at varetage alle forhold vedr.
Gildeborgens drift.
Ikke relevant, så længe ejerskabet af Gildeborgen ikke er 100% klarlagt.




Ansøge Aalborg kommune om medfinansiering mv.
Vi får i dag lokaletilskud (5.110,-) pr. kvartal.
Der vil ikke kunne forventes tilskud af større beløb fra Aalborg kommune.








Forhandle med nuværende realkreditinstitut
Tilbud om yderligere 10 års afdragsfrihed af vores nuværende lån er modtaget fra
Realkredit Danmark.
Rente og bidragssats kendes først i forbindelse med en kommende refinansiering pr.
01.04.2019.
Ikke afvisende overfor et tillægslån – Kræver supplerende oplysninger.




Forhandle med pengeinstitut
Vi har tilbud om lån på kr. 2.400.000,-, med 10 års afdragsfrihed.
Rente pt. 2,75% - svarende til kr. 66.000,- pr. år.




Der var I forsamlingen stemning for, at Stadsgildeledelsen arbejder videre med, at
få vort lån forlænget i yderligere ti år med afdragsfrihed.










Udstedelse af ejendomsobligationer
Realkreditlånet vil kunne indfris helt/delvis ved udstedelse af ejendomsobligationer,
som de enkelte gildebrødre/-søstre køber.
En betingelse for, at denne finansieringsform kan være interessant er, at en
overvejende del af gildebrødre bakker op om muligheden.
Ikke relevant så længe ejerskabet af Gildeborgen ikke er 100% klarlagt.
Pengegave fra Gildebrødre
Realkreditlånet vil kunne indfris ved pengegave fra gildebrødre/-søstre.
Hver gildebror/-søster betaler ca. kr. 5.500,-.
Hver gildebror/-søster betaler ca. kr. 3.500 samt tilskud fra Stadsgildet (værdipapirer
+ kontanter).
Ved en pengegave er der muligvis mulighed for skattefradrag af gaven.
En betingelse for, at denne finansieringsform kan være interessant er, at alle
gildebrødre/-søstre bakker op om den.
Ikke relevant så længe ejerskabet af Gildeborgen ikke er 100% klarlagt.
Udlejning af 1. sal:
Anna Hjorth fraflytter lejligheden 31.10.18.
Genudlejning er igangsat. 3 interesserede har været og kigge på lejligheden, uden at
det dog har resulteret i en udlejning.
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Problem: Der er pt. megen ledig kontorkapacitet i Aalborg.
En af de 3 er stadig interesseret, men forskellige ting skal afklares, fibernet, ovn
m.v. Udlejningen bliver i givet fald først fra 1. januar.
Lift til Gildeborgen
 3 tilbud er modtaget
1. Vertikallift ved trappen ned fra spisestuen: kr. 130.000,2. Trappelift ved hoveddøren: kr. 80.000,3. Trappelift fra kælder: kr. 60.000, Ingen penge på budgettet for i år
Uanset hvilken af de tre forslag der evt. vælges, vil vi fortsat have den udfordring, at
der ikke er noget handicaptoilet.
Hvis forslag 1 eller 2 vælges, og der på et senere tidspunkt opstår behov/ønske om
etablering af et handicaptoilet i kælderen, da vil dette medføre, at der også skal
installeres en trappelift ned til kælderen.
Hvis forslag 3 vælges, da vil der ikke være behov for en yderligere trappelift.
Finn Bramsen: Har firmaerne talt om driftsomkostninger?
Uanset hvilke løsninger vil der være tale om driftsudgifter.
Gilderne bør indtil Stadsgilderådsmødet i november overveje, om behovet til lift er
der, således at det kan komme på budgettet for næste år.
Køkkenmodernisering
 Fl. Markussen er tovholder på opgaven.
 Ingen penge på budgettet i år.
Flemming Markussen har været problematikken igennem.
Vort opvasker-/anretterkøkken er indrettet som på de fleste restaurationer.
Spørgsmålet er, om der skal flyttes rundt på borde m.v.
Vi skal have ny opvaskemaskine og evt. køleskab.
Vil gerne have et møde med nogle gildepiger, der har en ide om, hvordan køkkenet skal
renoveres.
Flemming Markussen vil gerne have en mail fra de gildepiger, der har lyst til at være
med til planlægningen af køkkenrenoveringen.
Flemming Markussen har et forslag med til Stadsgilderådsmødet aht. budget for næste
år.
Ad. 2.
Distriktsgildehal i efteråret, herunder ridderemner, ridderorientering m.v.
Flemming Hansen (SGM):
o 31. oktober er der distriktsgildehal med optagelse af 1 ridder.
o Er der flere, der har emner? Vi vil helst have 2 emner til ridderoptagelse, men da
vedkommende, der optages den 31.10., har ventet 1 år, bliver hun optaget i år.
Ad. 3.
Nyt fra gilderne, herunder tiltag m.v.
1.gilde v. Finn Bramsen:
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o Ingen nye tiltag. Hårdt ramt pga. udmeldelser, samt flere gildebrødre, der ikke
har mulighed for at deltage i arrangementerne.
2.gilde v. Ulla Væver:
o Ikke så mage aktive – men de ”klør på”.
o Tombola i november i HUSET i forbindelse med julemarkedet her. Har
arbejdsmøder, hvor der bliver lavet ting til tombolaen
5.gilde v. Per Sander:
o I foråret en hyggedag på Rosenholt med arbejdsopgaver. Gør det igen næste
forår.
o Bedt af Eventkomiteen om at lave aktiviteter til Tall Ship 2019. Er gået i
tænkeboks. Spørger muligvis om hjælp fra gildebrødre.
6.gilde v. Ingrid Strandsbjerg Kristensen:
o 4 nye grupper - 28 gildebrødre.
o Kustodejob i Urtehaven i hele juli måned.
o Uddeler ”Sundsholmeren” 4 gange årligt.
o Gildetur i september til Mariager Fjord
o 6., 10. og 12. gilde har planer om at holde en fællesgildehal den 6. maj 2019.
7.gilde v. Flemming Markussen:
o Gildemøde med indsamling af porse til Porsesnaps i mit sommerhus.
o Brevomdeling sammen med 12. gilde
o Andespil sammen med 12. gilde.
o Status quo på gildebrødre. 1 65 års gildejubilar - Svend Wisler.
o Gildehal sammen med 2. gilde.
8.gilde v. Hugo Elmer:
o 1 medlem udmeldt.
o Ingen nye aktiviteter udover postprojektet.
o Hvis der kommer henvendelse fra Aalborg Event til vagter, er vi villige.
9.gilde v. Gunny Kongsted:
o Høstmarked i september sammen med 1. gilde.
o En del, der vil være med til postomdelingsprojektet.
o Bustur til Mariager.
10.gilde v. Edith Mathiassen:
o 30 medlemmer, 2 uden for grupperne. Mistet 2, fået 2 nye.
o Friluftsgildehallen med et fantastisk væbnersvar. (Kan læses i Gildeposten).
o Gildeudflugt til Mariager i maj.
o Weekendtur til Vadehavet i august.
o Ny gildebror på vej.
o Henvendelse fra et ægtepar, der vil besøge 6., 10. og 12 gilde for at se, hvor de
vil passe ind.
o Postomdeling.
o Edith og Vibeke Rasmussen er ved at udvikle et projekt: ”Spejder og demens”
for demente i daghjem.
o Ønske om, at gildernes indbydelse bliver mailet rundt. Andre gildebrødre kunne
have lyst til at deltage, få inspiration m.v.
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o Korsørgilderne havde lavet et Korsørtårn som tombola. – Var det en ide for
aalborggilderne? Kunne opstilles til byfester
11.gilde ved Hanne Thusgaard Hansen:
o 27 medlemmer. 1 udmeldt pga. sygdom.
o 2 nye medlemmer klar til væbnerforberedelse.
o Planlagt en tur omkring Store Økssø.
o Julemarked den 24. nov. i Aalborg Kloster.
12.gilde v. Anna-Marie Pedersen:
o Bruger alle kræfter på det store postomdelingsprojekt.
o Forskellige arrangementer sammen med 7. gilde – bl.a. Postomdeling,
Gildemøde og Andespil.
o Fælles gildehal i maj.
o Kontakt med et ægtepar fra Norge, som er meget interesseret.
o Ægtepar, der vil besøge 6. 10 og 12 gilde.
Ad. 4.
Efterårets arrangementer:
o Fredslys: Arrangeres af spejderkontakt og 9. gilde.
o Fellowship: Vi ved ikke, hvordan det går i International Udvalg – Formanden er
syg.
o Dansk Flygtningehjælp: Søndag, den 4. november.
Ad. 5.
Vesterhavsmarch:
v. Finn Bramsen:
o Fantastisk vejr, flere marchdeltagere end andre år.
o Fantastisk salg af annoncer og reklamer.
o Fornuftig presseomtale.
o Forventer et overskud på ca. 35.000 efter investeringer.
o Komiteen fortsætter.
o Stationernes virke kan blive en udfordring.
o Der er meget fysisk arbejde.
Hugo Elmer: 8. gilde har 2 stationsledere ved Vesterhavsmarchen. De ønsker, at
arealet bliver udvidet i Blokhus, så de får mere plads. Og at pladsen blev vendt om,
således at teltet bliver mod havet og containerne mod klitten.
Finn Bramsen: Det vil vi diskutere, når vi holder møde med stationslederne.
Ad. 6.
Orientering fra PAK udvalget:
v/ Per Sander og Kurt Keldorff:
Kurt Keldorff:
Der er et indadvendt og et udadvendt spor, henholdsvis: Gildebrødre i Aalborg og Sct.
Georgs Gilderne i Aalborg.
Vi har brugt kræfter på det udadvendte. Forsøger med Vild Mad.
Husk at få beach-flag med og have tørklæder på.
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Indadvendt: Fælles aktiviteter. Det bliver svært, nogle gilder overvejer at stoppe
aktiviteter pga. bl.a. alder.
Måske skulle andre gilder spørges om meddeltagelse, i stedet for at arrangementerne
dør.
Kom med gode ideer.
Tombolatårnet, nævnt under 10. gildes indlæg, vil Kurt Keldorff arbejde videre med.
Per Sander og Kurt Keldorff har været til et møde med Aalborg kommune om
persondataforordningen.
Landsgildet har endnu ikke lagt noget ud på hjemmesiden om forordningen.
Ansvaret og ejerskabet har landsgildet for vore data.
Landsgildet læner sig op ad Det Danske Spejderkorps,
Per Sander:
Nyt layout på hjemmesiden.
På ledelsessiden: Vil gildemestrene have billede på siden?
Til dette skal der en samtykkeerklæring, som skal ligge ved siden af hjemmesiden.
Per Sander sender en erklæring til alle gildemestre, der bedes tilbagesendt udfyldt og
underskrevet og evt. sammen med et billede.
Hvis man kun lægger navn på sin egen hjemmeside, mener PAK, at det ikke er et
problem i forhold til forordningen. Adresse, tlf.nr. og mail må ikke fremgå.
Husk at sende indbydelser til Per til indlæggelse på hjemmesiden og til redaktøren af
Gildeposten. – skal helst være PDF.
Bed Jeres webmaster om at gennemgå Jeres hjemmeside, om der er noget, der er
forældet, eller om den er opdateret.
Flemming Markussen: I PAK-udvalget er det de samme personer, der møder op til vore
møder. Vi bliver ikke udpeget, så andre gildebrødre er meget velkomne til at deltage i
møderne og komme med gode ideer.
Ad. 8.
Eventuelt:
Ingrid Strandsbjerg Kristensen:
Er der en grænse for de kommende indtægter ved postomdelingsprojektet? Skal
der betales skat?
Er der noget i vejen for, at en faneherold forlader sin plads for at læse
Gildeloven? Nej, det er der ikke.
Må Gildehallen bruges til gildemøde? Suzuki-elever skal spille violin.
Det må der gerne, har været gjort før.
Hugo Elmer:
Har haft dialog med Landsgildet – skal distrikterne udvides, hvilket han har
hørt?
Anna-Marie Pedersen:
Affaldet i køkken og toilet var ikke fjernet, sidst Sangerlauget var i Gildeborgen.
Kaffekanderne var ikke skyllede og tørret af.
Gilderne opfordres til at huske dette.
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Finn Bramsen:
Dato og dag for Andespil stemmer ikke overens i annoncen i Gildeposten.
Andespillet er torsdag, den 25. oktober.
Postomdelingsprojektet:
Flemming Markussen:
Der er oprettet en hjemmeside - www.breve.sct-georg-aalborg.dk
Der kommer nyhedsopslag herpå, om hvordan projektet kører.
Der er udnævnt en overpostmester og 6 postmestre. Kurt Keldorff er
overpostmester.
Når der skal pakkes breve, er det postmesteren man skal kommunikere med.
Der pakkes torsdag, og omdelingen skal være afsluttet næstfølgende onsdag.
Der er lavet en ugeseddel, hvor der fremgår hvilke gilder der har været på
”arbejde” den pågældende uge.
Vi har haft møde med Skat, der oplyser, at vi kan tjene disse penge uden
skattebetaling, hvis de bliver brugt på velgørenhed.
Vi opretter en skattepligtig momsregistret forening, hvor der hensættes eller
gives til velgørenhed, hvilket ikke er skattepligtigt.
Såfremt der bruges nogle penge til vort eget ”bedste”, betaler vi selskabsskat
22% af beløbet, der bruges.
Kurt Keldorff:
8.og 12. gilde starter i uge 39 med pakning og uddeler i uge 40.
Uge 41 skal 9. gilde være ansvarlige med 5. gilde som hjælpere.
Uge 42 skal 11. gilde være ansvarlige med 2. gilde som hjælpere.
Per Sander laver link på hjemmesiden til projektets hjemmeside.
www.breve.sct-georg-aalborg.dk.
Hugo Elmer:
Når der bliver sendt opfordringer ud om deltagelse i arrangementer, bør der svares
tilbage med ja eller nej.
Hugo Elmer:
Næste år er der jubilæum for flaget. Alle gildernes flag burde deltage i Valdemarsdag
næste år. Det bliver i Aalborg den 16. juni 2019.
På Valdemarsdag den 15. juni afholdes et stort arrangement i København.

07.09.2018
Lis Andersen
Referent (SGK)
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