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Mødereferat 

 

STADSGILDERÅDSMØDE 

Torsdag d. 15.11.2018 kl. 18.30 

i Gildeborgen 

 

Deltagere: 

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

DUS Annie Sperling. 

2. Fra gildeledelserne: 28 gildebrødre 

3. Fra udvalgene: Jørgen Orlien, 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. Eventuelt – herunder økonomisk koordinering 

 

Referat: 

 

Flemming Hansen bød velkommen til stadsgilderådsmødet. 

 

Ad. 1: 

Til ordstyrer valgtes Annie Sperling. 

 

Ad. 2: 

Fra Stadsgildet var der følgende meddelelser: 

Flemming Hansen 

 

1. Revision af vedtægter. SGL har været i kontakt med advokat Peder Fihl, der har  

anbefalet os en revision af vedtægterne med udgangspunkt i de nuværende, og så  

lave vedtægter eller forretningsorden vedrørende Gildeborgen i tilknytning til disse. 

Han er ikke i tvivl om ejerskabet af Gildeborgen: som det står i skødet ”Sct. Georgs 

gilderne i Aalborg”. Som hjælp til revision af vedtægterne har vi bedt Ulla Væver 2. 

gilde, Gunny Kongsted 9. gilde og Helge Hoff 8. gilde medvirke i et kort udvalgs- 

arbejde i slutningen af denne måned. 

2. Vi har afholdt Distriktsgildehal med ridderoptagelse den 31. oktober i Hasseris  

kirkes krypt. Der var fin tilslutning til gildehallen. Vi var 53 deltagere, men jeg  

kunne godt ønske mig, at der var en bredere tilslutning fra alle gilder. Når man ved, 

at der er fællesgildehal, kan man overveje at aflyse arrangement i eget gilde. 

3. Vi efterlyser kandidater til Sct. Georgs prisen. Fristen er 1. december. 

4. Der var indsamling til Dansk Flygtninge hjælp den 4. november. Der blev ind- 

samlet 312.019 kr. i Aalborg kommune. Betty og Verner Kjærsgaard var igen i år 

koordinatorer og gør en kæmpe indsats. Tak for det! Betty og Verner stiller spørgs- 

mål ved gildernes engagement ved indsamlingen fremover. Det må vi se på senere. 
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5. Flere gilder samarbejder om gildearrangementer. Det kan vi kun støtte fra SGL. Nogle 

snakker om fusioner mellem gilder, og der har også været nævnt muligheden for at starte helt 

forfra og starte op med et antal helt nye gilder som erstatning for de nuværende. Jeg kunne 

godt tænke mig, at der startes en debat blandt gildebrødrene om den fremtidige struktur. 

Gerne en debat i vores fælles blad, Gildeposten. 

6. Jeg hører en gang imellem: ”Har i fundet en afløser for Lis som SGK?”. Som om det er 

SGL, der er forpligtet til at finde en afløser. Jeg mener, at det må være en fælles demokratisk 

forpligtelse i gilderne at finde en afløser for Lis.  

 

Hugo Elmer forespurgte, om hvornår det annoncerede ekstraordinære gildeting skulle foretages, og 

at der burde sættes en dato herfor.  

Flemming Hansen: Det afhænger af, hvornår vi er færdig med arbejdet med vedtægterne.  

Der kan ikke sættes en dato herpå endnu. 

 

Klaus Cordes: 

På Gildemestermødet d. 05. sept. 2018 blev det aftalt, at der til Stadsgilderådsmødet d. 15.11.18 

skulle foreligge en oversigt over større renoverings-/vedligeholdelsesaktiviteter for Gildeborgen, 

således at der på dette møde kunne træffes beslutning om hvilke aktiviteter, der skal medtages på 

næste års budget. I denne forbindelse må det ikke glemmes, at Realkredit Danmark (som tidl. oplyst) 

er villig til at kigge på en evt. forhøjelse af vores lån, såfremt vi kan dokumentere, hvad en sådan 

forhøjelse skal bruges til. 

 

Nedenfor er listet de renoverings-/vedligeholdelsesaktiviteter som skal behandles: 

 Lift til Gildeborgen 

1. Vertikallift ved trappen ned fra spisestuen: kr. 130.000,- (inkl. Moms) 

2. Trappelift ved hoveddøren: kr. 80.000,- (Inkl. Moms) 

3. Trappelift fra kælder: kr. 60.000,- (Inkl. Moms) 

 Handicaptoilet i kælder 

1. Overslag er modtaget: ca. kr. 250.000,- (Inkl. moms) 

 Køkkenmodernisering 

1. Fl. Markussen vil redegøre herfor på mødet. 

 Renovering af pergola 

1. Opretning/udskiftning af træværk og trapezplader (tag): kr. 36.300,- (inkl. Moms) 

2. Opretning/udskiftning af træværk og termoplader (tag): kr. 54.000,- (Inkl. Moms) 

 

Spørgsmålet er så, om gilderne er indstillet på, at der skal søges om tillægslån til disse aktiviteter. 

 

Ad Lift og handicaptoilet: 

Der var livlig debat om anskaffelse af dette, hvorefter de enkelte gilders ledelse blev forespurgt om 

indstillingen hertil. 

 

Forespørgslen gav følgende resultat: 

  1.   Ikke interesseret. 

  2.   Ikke interesseret.    

                    5.   Ikke interesseret. 

              6.   Går ind for anskaffelserne. 
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              7.   Ikke interesseret. 

              8.   Ikke interesseret. 

              9.   Ikke interesseret 

            10.   Gåde både ind for og ikke interesseret. 

             11.  Ikke interesseret. 

             12.  Går ind for anskaffelserne. 

 

Hanne Thusgaard fremviste et tilbud på en trappestol, der var billigere, idet den koster fra 17.000 kr. 

til 47.000 kr. 

 

Ad. Køkkenmodernisering v. Flemming Marcussen: 

Har haft en professionel montør til at kikke på vores køkken – Det er et udmærket køkken. 

Opvaskeren er slidt op, men problemet er også, at man ikke forstår at bruge den. 

Har fået tilbud på opvaskemaskine, incl. alt arbejde med opstilling m.v.: 56.875 kr. 

Ingelise Bach 6. gilde og Elsa Berglund Simonsen 9. gilde er med i køkkenudvalget.  

Hvis køkkenet skal gennemgribende moderniseres, bliver det meget dyrt.  

Inden vi går videre, skal udvalget vide, hvor meget gilderne ønsker, at køkkenet skal renoveres. 

 

Ad. Pergola: 

Diskussion om materialer m.v. til renovering af pergola. 

Forsamlingen gik ind for nyt tag, der skulle være termoplader. Desuden var der ønskeligt, at de 2 

stolper blev fjernet, hvis det var muligt aht. bæreevne af taget. 

Arbejdet vil blive udført af nogle af gildernes håndværkere, hvortil Hugo Elmer tilbød at udføre 

elarbejdet på pergolaen. 

 

Konklusionen blev: 

Vi indhenter ikke tillægslån. Går videre med køkkenmodernisering – ny opvaskemaskine - 

pergola og trappestol. 

Undersøger, hvorvidt Fødselsdagsfonden kan bidrage til udgifterne til disse arbejder. 

Fødselsdagsfonden har en formue på 214.000 kr., hvoraf de 144.000 kr. er bundet. 

 

Spejderkontakt   

Margrethe Hansen 

 

Vi har travlt. 

 Haft 11 samlinger/møder vedr. Fredslys d. 30.11.2017.  

 

Til fredslyset i år er køreplanen lavet, så ansvarsområderne er udspecificerede. Starten er 

flyttet til Gabels Torv, for at arrangementet kan være mere synligt. 

Desuden har vi formået borgmesteren og 2 rådmænd – Mads Duedahl og Maj-Brit Iversen - 

til at deltage.  

 

 Deltaget i klanmøder om Wasa-Wasa. 

 Post på Wasa-Wasa den 3. februar. 

 Ideaften med spejderledere med 18 deltagere, der kom med forskellige ideer og besvarede 

spørgsmål fra os. 

 Post på Mikro-Mini divisionens turnering på Rosenholt. 

 Arrangeret ledertræf med planlagt besøg på Minigolfbanen, der var lukket. Kontaktede derfor 

Militærpolitiet om en forhindringsbane el. lign. Spejderne var meget begejstrede.  
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 Har foreslået en post på Wasa-Wasa. Vi venter på at få besked om, hvad er vort emne skal 

være. 

 Uddeler donationer. 

 

Sct. Georgs Prisen:  Har indstillet Birthe Schou fra De Grønne Piger. 

 

Fremtid:  

Fredslys, møde med spejderledere i januar, i februar post ved Wasa-Wasa i februar.  

Post i Rold skov. 

 

Gildernes valgte spejderkontakter gør et stort arbejde. 

 

Kommentarer fra forsamlingen: 

Flemming Marcussen: Tag flagermuslygterne med til fredslysarrangementet. 

Gunni Kongsted: Gå med i Huset til sammenkomst efterfølgende. 

Flemming Hansen: Dejligt, at I deler donationer ud. Tag et billede af uddelingen til indsættelse i 

Gildeposten og på Facebook. 

 

 

De Historiske samlinger 

Jørgen Orlien 

 

Det er i år 60 år siden, at initiativet til De historiske Samlinger skete, nemlig Sct. Georgs Dag torsdag 

den 24. april 1958, da Erik B.(oas) Pflug - på vegne af 7. Sct. Georgs Gilde i Aalborgs hjælpelaug - 

overrakte daværende stadsgildemester i Aalborg Allan Videbæk Nielsen 10 bind af vores 

medlemsblad SCT. GEORG, smukt indbundet i shirting med ryg af brunt læder og guldtryk. 

 

Uden hjælpelaugets og Erik B. Pflugs initiativ, entusiasme, engagement og virkelyst og stadsgildets 

overtagelse af det økonomiske ansvar er det ganske givet, at De historiske Samlinger ikke i dag ville 

have haft en så omfattende spejder- og gildelitteratur og så mange forskellige genstande af spejder- 

og gildemæssig karakter – en samling, som er enestående, såvel her i landet som i udlandet – noget 

vi skal være stolte af her i Aalborg, og som vi også fremover skal værne om, selvom 60 års dagen 

blev forbigået i tavshed.  

 

Det skal dog i samme åndedræt nævnes, at også mange gildebrødre gennem årene har bidraget til, at 

samlingerne har nået det omfang den har i dag. Det skal også nævnes, at vi stadig får indleveret 

arkivalier og effekter. Tak til bidragyderne. 

 

De historiske Samlingers arbejdsgruppe består af Jørn Anthon Poulsen fra 10. gilde og undertegnede 

fra 6. gilde, og vi mødes hver tirsdag fra kl. 10,00 til 13.00 - dog med en pause fra medio juni til 

medio august.  

 

Samlingerne befinder sig såvel her i Gildeborgen som i et fjernarkiv i 3 pæne store rum i kælderen i 

ejendommen Skelagergården (117, indgang i gavlen). 

 

Samlingernes bogsamling er på 1903 bøger og findes i Gildeborgens pejsestue. De er alle forsynet 

med Aalborg-gildernes EX-LIBRIS. Det er tegnet i 1958 af daværende gildebroder i 3. Sct. Georgs 

Gilde i Aalborg. Birger Christensen. Bogsamlingen er unik og spænder historisk set over såvel 

spejderbevægelsen som gildebevægelsen. Alle der har interesse kan blive inspireret af det stof, der 

findes i de omhandlende bøger. 
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På Aalborg-gildernes hjemmeside har De historiske Samlinger en oversigt over samtlige bøger – 

med forfatternavn – i alfabetisk orden – som er tilgængelig for alle interesserede:  

www.sct-georg-aalborg.dk Det skal dog nævnes, at bøgerne ikke må fjernes fra Pejsestuen. 

 

Arbejdsgruppen er næsten færdig med en digital registrering af alle inventargenstande i Gildeborgen, 

herunder effekter m.v. med tilknytning til spejder- og gildebevægelsen. Gildeborgen fungerer som 

bekendt som ”Museum”, idet alt hvad der er synligt på vægge m.v. på den ene eller anden måde har 

en historisk betydning og tilknytning til vor bevægelse. 

 

Desuden er der sket en digital registrering af de arkivalier og effekter, der befinder sig i de tre rum 

der udgør fjernarkivet i ejendommen Skelagergården. 

 

Vi vil gerne opfordre gildebrødre, der ligger inde med historisk materiale, såvel arkivalier som 

effekter fra deres spejder- og/eller gildetid om at aflevere det til De historiske Samlinger. Specielt er 

vi interesseret i ungdomsbøger med spejderindhold. 

 

Man behøver ikke selv af sortere materialet – det skal arbejdsgruppen nok klare. 

 

Her i dagligstuen er der to faste opslagstavler, hvor De historiske Samlinger, under overskrifterne 

”Aah – disse minder og Ka’ du huske” har opslag/udstilling med tilknytning til Sct. Georgs Gilderne 

i Aalborg. Der sker en udskiftning ca. hver 3.die måned. Udstillingerne har i det forgangne år været 

INDISK MARKED, som blev afholdt i 1959 og PERSISK MARKED, som blev afholdt i 1964 og 

p.t. er det et loppetorv med titlen PARIS I AALBORG, som blev afholdt i 1967. Alle tre 

arrangementer vidner om de daværende gildebrødres engagement og entusiasme for at skaffe penge 

til humanitært hjælpearbejde. 

 

Fra Landsgildekontoret fik De historiske Samlinger her i foråret en henvendelse, om vi var 

interesseret i noget materiale, som var indleveret af tidligere skuespiller og nu afgåede sognepræst 

ved Høsterkøb Kirke, Merete Arnstrøm (*1939). Vi sagde JA! Det viste sig, at det var et manuskript 

til et spejderspil i 8 afdelinger kaldet ”Ilden tændes”, som blev opført af spejdere fra de fire korps - 

de grønne og blå pigespejdere – og de gule og grønne drengespejdere – i København og 

Frederiksberg i anledning af Lord Robert Baden-Powells 100 års dag. Festen blev afholdt den 22. og 

23. februar. Merete Arnstrøm havde som spejder medvirket i opførelse og synes ikke at materialet 

skulle gå til grunde. 

 

En anden sag vi i De historiske Samlinger i det forgangne år har været involveret i, er 

SØLVULVEN, den højeste udmærkelse der er blevet givet indenfor Det danske Spejderkorps i 

perioden 1912-1972 – altså 60 år. Vi har foretaget nogle studier – men fandt at det nok mere var en 

spejdersag end en gildesag, så det materiale vi har udarbejdet, har vi sendt til Spejdermuseet 

”Stenlænderne” for videre forskning/behandling. Efter signende skal 55 personer gennem den 

nævnte årrække have modtaget denne fornemme æresbevisning.  

 

I vores lokale blad – Gildeposten – har vi haft tre artikler: 

 

                   Gildeborgen – et historisk tilbageblik (maj 2018)  

FØR gildebevægelsens start – et historisk tilbageblik (september 2018) 

De historiske Samlinger – Gildeborgen – Aalborg (oktober 2018) 

 

http://www.sct-georg-aalborg.dk/
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Som det sikkert er bekendt, er De historiske Samlinger tilknyttet ”Sammenslutningen af 

Spejdermuseer” Ja vi - Erik Pflug og jeg - var ovenikøbet med til at stifte Sammenslutningen i 1983.  

 

Der er fællesmøde en gang årligt, og Jørn og jeg deltog i mødet i den første weekend i september på 

spejdercenter TYDAL i Sydslesvig og havde en berigende oplevelse, hvor vi - gennem de øvrige 

spejdermuseers beretninger og det sociale samvær der fulgte med - fik et indblik i deres arbejde med 

de arkivalier og effekter de arbejder med. Det skal nævnes, at Sammenslutningens formål er gennem 

gensidig rådgivning og information i spørgsmål af fælles interesse at støtte hinanden i udbygningen 

og udbredelsen af kendskabet til spejder- og gildebevægelsen. Sammenslutningen har 26 museer 

tilknyttet: 3 fra Norge – 4 fra Sverige – 1 fra Finland – 1 fra Island og de resterende 17 i Danmark, 

hvilket viser den interesse der er for at opbevare og derved oplyse om spejder- og gildebevægelsen 

gennem tiden. Jeg kan tilføje: Uden fortid – ingen fremtid. 

 

Næste årsmøde for ”Sammenslutningen af Spejdermuseer” finder sted i det norske spejder-museum i 

Oslo. 

 

Til sidst: 

De historiske Samlinger er som det sikkert er bekendt, ikke et ”åbent” museum, men alle som ønsker 

mere kendskab til, hvad Samlingerne indeholder, kan henvende sig til arbejdsgruppen og træffe 

nærmere aftale om besøg.  

 

TAK for ordet! 

 

 

Redaktøren 

Janne Voss Hansen 

 

Ingen problemer. Sig til, hvis I har. 

  

 

Pr- og aktivitetsudvalget 

Kurt Keldorff. 

 

Udvalget arbejder med interne og eksterne aktiviteter, og i den seneste periode har vi haft fokus på 

det interne. 

Det eksterne er hovedsageligt PR i forhold til spejderne og tidligere spejdere. Det er imidlertid en 

meget svær opgave, som vi har behov for, at alle gildebrødre deltager i. I fyrkælderen har vi stadig 

masser af foldere og visitkort til uddeling. Skal du på besøg i en spejdergruppe, så tag foldere med til 

omdeling. De gør ikke megen gavn i kælderen. 

Og så er det ved at være længe siden Stifinderne indstillede deres månedlige vandreture. Der er 

endnu ingen, der har grebet mulighed for at starte et Naturlaug. 

Pak-udvalget har prøvet at arrangere forskellige aktiviteter, som er på tværs af alle gilder, og lidt som 

erstatning for vandreturene. Aktiviteterne er faldet ud med meget forskelligt deltagerresultat. 

 

Fra 2018 skal nævnes: 

 Fælles sangaften i januar 

 Fælles gildemøde i februar, som nu arrangeres af forskellige gilder hvert år 

 Vild mad i Mølleparken i april 

 Sommerfest i juni 

 Guidet tur på Aalborgs havnefront i august med Inge Vestergaard 
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 Vild mad i Hammer Bakker i september 

 I oktober og november er der andre fællesarrangementer, som PAK-udvalget ikke har noget 

med at gøre. 

I 2019 er der planer om: 

 Fælles sangaften den 31. januar 

 Vild mad i såvel Mølleparken som i Hammer Bakker 

 Guidet tur i Aalborg 

 Med naturvejlederne specielt for gildebrødre 

 Sommerfest 

 

Fra PAK-udvalget vil vi kraftigt opfordre til at deltage i disse arrangementer. Det er en måde at 

styrke fællesskabet på, og også en måde hvor vi lærer hinanden bedre at kende. 

 

På Facebook ”Sct. Georgs Gilderne i Aalborg” har vi 220 ”der synes godt om”, hvilket betyder at 

vore budskaber kommer langt omkring. 

I gruppen ”Gildebrødre i Aalborg” er vi 100 medlemmer. 

11. gildes julemarked har 44 deltagere og 1.300 interesserede. 

Opslaget om fredslysmærker (gratis til de spejdere, der deltager) er nået ud til 1.300 personer og er 

blevet delt 14 gange. 

 

I PAK-udvalget er alle gilder ikke repræsenteret, og det behøver de heller ikke at være. 

Vi vil dog gerne have flere medlemmer, som kan medvirke til flere gode ideer.  

Medlemmer af PAK-udvalget er medlemmer, fordi de gerne vil gøre en forskel og IKKE fordi de 

SKAL repræsentere et gilde. 
 

Selv om du ikke er medlem af udvalget, modtager vi gerne dine forslag til arrangementer eller alt 

muligt andet. 

 

Sangerlauget 

Margrethe Hansen 

 

 Laugsting i september. 

 I oktober efterårssange og efterårets farver, samt forskellige kunstneres udtryk herom i ord og 

billeder.  

 I november musikalsk, historisk rundvisning i København i anledning af byens jubilæum.  

 I slutningen af november julemøde med spil og pyntning af juletræ. 

 I januar inviterede vi til ”åben” aften for alle gildebrødre. Vi fulgte soldaten gennem årene fra 

1848 – specielt 6. gilde havde taget imod invitationen. 

 I februar omhandlede det forår og forelskelse. 

 I marts var Palle Bjørnstrup vært i fuld mundering - en KANON aften. 

 I april var det John Mogensen og hans brogede tilværelse. 

 I maj sange fra Skandinavien. 

 I oktober Anna Ancher, hvor pianisten til hver sang fremviste en reproduktion fra sit 

kolonihavehus. 

 I november en stor buket sange med tak til sommeren.  

 

Gildebrødrene opfordres til at deltage i sangaftenen den 31. januar 2019. 
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Kulturlauget 

Helle Stenild 

 

 10 møder. 

 Julemøde, altid i Gildeborgen 

 Januar, temaaften om Rom – Anita Ekberg i Trevi fontænen i Gildeborgen.  

 Februar, besøg hos Toftild om hårdonationsprojektet. 

 Marts, Det Grønlandske Hus, hvor Anna Bang fortalte om det grønlandske folk - 

kulturforskelle og ligheder med os. 

 April, Laugsting. 

 Maj, Himmerlands Teater - The story of my life, en musical om venskab. 

Rundvisning I Rockwool I Doense 

Sommerudflugt il Verdenskortet – derfra til Viborg Skovgårdmuseet i Viborg – efter frokost 

til Sønæs. 

 September, Vendsyssel Teater - Det tabte land om kunstmaler Poul Ancher Bech. 

 Oktober, spændende rundvisning i ZOO 

 Desuden i denne måned et besøg hos kunstmaler Betina Jung.  

 57 medlemmer med flot fremmøde til hvert arrangement. 

 

Webmaster 

Per Sander 

 

Webmaster fortsætter arbejdet i samarbejde med PAK-udvalget om opgradering af Stadsgildets 

hjemmeside. 

Vi er nu kommet så langt, at det, der mangler, er opdatering af beskrivelserne af de forskellige 

udvalg og laug.  

Der er skrevet ud til de enkelte om at vende tilbage med ny tekst og billeder til deres afsnit på 

hjemmesiden. Der ventes med spænding på, hvad der kommer. Det er noget siden, at opfordringen 

blev sendt. 

 

Til siderne om, hvad der sker i de enkelte gilder, mangler der stadig gilder, som ikke indsender en 

PDF om deres arrangement. Det ville være rart, om det, der sker i den efterfølgende måned, kommer 

tidligere. 

 

På gildemestermødet talte vi om, at der på siden om gilderne var et billede af gildemesteren. Jeg har 

indtil nu kun modtaget et billede fra et gilde. Hvis ikke gildemestrene ønsker billede på siden, skal 

profilerne fjernes. 

 

Med hensyn til brug af billeder på hjemmesiden, vil jeg opfordre til, at gilderne laver en 

samtykkeerklæring med gildebrødrene. En sådan vil blive fremsendt til gilderne efterfølgende. 

I den forbindelse skal man også huske at have fotografens tilladelse. 

Ved brug af historiske billeder er det ikke nok med tilladelse fra fotografen, man skal også have 

tilladelse fra hver enkelt person på billedet. Det er først, når personen har været død i 20 år, at dette 

bortfalder. 

Private fotos har en copyright på 50 år, og pressebilleder en copyright på 75 år. 

 

Ud over stadsgildets hjemmeside hjælper jeg 9. og 12. gilde med at oploade indhold, og 1. gilde har 

bedt mig om at være deres webmaster. 
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Vesterhavsmarchen 

Finn Bramsen. 

 

Vesterhavsmarchen 2018 – søndag 9. juli. 

 

I det mest indbydende vejr til en march på stranden blev marchen afviklet – dette sammen med et 

godt salg på dagen og en flot indsats med tegning af annoncer, reklamer m.m., betyder, at der blev et 

overskud på 27.000,- kr., og at der samtidig var ”plads” til at købe nyt grej for 6000,- kr. 

Vi har i år haft det bedste salg af annoncer og reklamer i mange år. 

Marchen afvikles altid 2. søndag i juli. 

I år gik vi for følgende foreninger / aktiviteter: 

 

Lykkeliga i Aalborg – en forening stiftet af Rikke Nielsen, tidlige selv aktiv håndboldspiller. 

Lykkeliga blev stiftet, da Rikke selv fik en datter med Downsyndrom, nemlig Magda. Her får børn 

m. handicap mulighed for at være sammen om håndbold.  

 

Et projekt i en weekend for raske børn med psykisk syge søskende. Da det i dagligdagen er svært 

ikke at miste fokus på den raske søskende. De fik herved mulighed for at være sammen og have et 

lille frirum, hvilket der godt kan være brug for.  

 

Et projekt hos KFUM spejderne i Saltum - hvor de har stort behov for at moderniserer lokaler til 

deres ulveunger, i alderen 6 -8, da de glædeligvis bliver flere. 

 

Skyggebørn i Aalborg, en forening der hjælper/støtter børn og unge der har mistet.  

 

I alt har vi på dette års march til de 4 nævnte uddelt 35.000,- kr.  

 

Marchen kan kun afvikles fordi mange gildebrødre fra Aalborggilderne yder en stor og flot indsats, 

dette før, under og efter marchen. Mange frivillige timer bruges, mange kilometer køres. De 5 

stationer på stranden skal bemandes, de er fordelt mellem Blokhus og Løkken. 

 

March nr. 50 

Denne finder sted SNART – enten i 2019 eller 2020 

Dette afhænger lidt af i hvilken artikel der læses, men vi vil kigge i gamle arkiver, der er måske også 

en march aflyst grundet vejr.  

Overskud – 27.500,- kr. indkøb 6.000,- kr. (33.500,- kr.) 2018 

Overskud – 20.650,- kr. indkøb 16.000,- kr. (36.650,- kr.) 2015 

 

Vi ses 14. juli i 2019 på stranden mellem Blokhus og Løkken 

 

Jørgen Orlien kommenterede: Vesterhavsmarchen startede første gang den 6. august 1972 efter idé 

af Finn Quist 8. gilde.  

 

Ejendomsudvalget: 

Klaus Cordes  
 

Udvalget består fortsat af: 

o Sven Orla Rasmussen, 7. Gilde 
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o Henrik Larsen, 7. Gilde 

o Klaus Cordes, Stadsgildet 

  

 De væsentligste vedligeholdelsesopgaver i 2018 har været: 

o Ny haveport 

o Husmurens sokkel og facade repareret og malet 

o Oprydning i fyrkælder 

o Hylder i inderste rum i kælderkøkkenet 

o Fugt i øldepotet 

o Opgaver i forbindelse med udskiftning af lejer – ny lejer: BPI. 

 Parkeringsskilt 

 Navneskilt 

 Nøgler 

 Internet (hastighed) 

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

  

 For 2019 er pt. flg. opgaver: 

o Afhænger af, hvad der kommer på budgettet for 2019 

 Køkkenmodernisering  

 Trappestol 

 Pergola 

o Div. Reparationsarbejder - indvendigt 

o Div. reparationsarbejder udvendigt 

 

Til sidst har jeg endnu en gang 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.  

  

 

Ad. 6: 

Eventuelt - herunder Økonomisk Koordinering: 

Der var indkommet 8 ansøgninger inden fristens udløb. 
 

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

Spejdere Jens 

Bang Division 

3000 0 0 8000 1000 4000 0 1000 0 0 17000 

Grønspejdere 

Svenstrup 

0 0 0 3000 1000 4000 0 1000 0 0 9000 

DDS 

Vestbjerg 

0 500 500 0 500 2500 500 0 500 1000 6000 

KFUM 

Sulsted-

Tylstrup 

0 0 1000 0 0 2000 0 0 0 1000 4000 

Aalborghus 

Gruppe 

0 300 0 500 500 300 1000 850 0 1000 4450 

Jens Bang 

Klanen 

3000 0 0 500 0 3000 1000 0 500 0 8000 

Aalborg 

Fægteklub 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I alt 6000 800 1500 12000 3000 15800 2500 2850 1000 3000 48450 
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Ansøgningen fra Børn og Sorg bliver honoreret af Vesterhavsmarchen, så den er bortfaldet. 

Donationsmodtagerne bliver inviteret til Nytårskuren, hvor donationerne bliver overbragt. 

Klaus skriver til donationsmodtagerne. 

Beløbene bliver opkrævet på kvartalsopkrævningen for januar kvartal 2019. 

Fremover bør vi ikke donere flere penge end der bliver søgt om. 

 

12. gilde ønsker, at gilderne ved den økonomiske koordinering bliver spurgt forskudt, således som 

ved kalenderræs. Vil blive imødekommet. 

 

Persondataforordningen: 

Kurt Keldorff:  

Vi har fået et skema fra landsgildet. Gem blanketten indtil videre. Der er forskellige meninger om 

den, og på Landsgildets hjemmeside står der ikke noget om, hvordan og hvor den skal gemmes.  

Der er uafklarede spørgsmål i den forbindelse, så jeg foreslår, at vi afventer yderligere 

informationer. 

 

Lena Kühn Larsen:  

Pernille Lorenzen fra Landsgildet har på forespørgsel sagt, at blanketten kan udfyldes og sættes bag 

på gildeskråen. 

 

Valdemarsdag 2019: 

Margrethe Hansen: 

Den 16. juni 2019 afholdes Valdemarsdag i Aalborg. Alle gilder, der har fået tildelt en fane, bør 

møde op med fanen denne dag. 

Den 15. juni 2019 afgår der busser fra Aalborg til København. Man forventer 2 personer pr. fane, 

men arrangementet er for egen regning og risiko.  

 

Mødet sluttede kl. 21,30. Flemming Hansen takkede Annie Sperling som ordstyrer og ønskede 

forsamlingen tak for i aften og god tur hjem.  

 

15/16.11.2018 

Lis Andersen 

Referent (SGK) 

 


