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                                                                                                        Aalborg d. 1. maj 2019 

 

                                                                                         

Distriktsgildeting d. 1. maj 2019 – Referat 

 

Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 38 gildebrødre. 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og protokolfører/referent og stemmetællere 

2. Beretning fra Distriktsgildemester 

3. Aflæggelse af revideret regnskab fra Distriktsgildeskatmester 

       4.   Behandling af indkomne forslag.    

                     Forslag fra Distriktsgildeledelsen om ændring af Vedtægternes §4 Valgperiode 

5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 

6. Beretning og reviderede regnskaber for fonde og institutioner under Distriktet, samt eventuelt fra 

Distriktets Uddannelsessekretær  

7. Valg af Distriktsgildeledelse 

8. Valg af suppleanter for Distriktsgildeledelsen 

9. Valg af revisorer samt suppleanter for disse 

10. Valg til bestyrelser og institutioner under Distriktet 

11. Eventuelt, herunder økonomisk koordinering.  
 

 

Referat: 

 

Flemming Hansen SGM:  

Velkommen til Stadsgildeting eller skal vi i stedet sige Distriktsgildeting. 

Jeg håber på, at vi i aften får en god og saglig debat, så vi sammen kan gøre det let for aftenens 

dirigent. 

 
Dagsordenen: 

 

Ad. 1: 

Forslag er Niels Voss Hansen 10. gilde som dirigent og DGK Lis Andersen referent. Begge blev 

valgt. 

Dirigenten konstaterede, at distriktsgildetinget 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 distriktgildeting, er gået bort. 

• Kirsten Sloth 2. gilde 

• Tove Posselt 6. gilde 

• Jens Olaf Moosdorf 8. gilde 

• Rie Kallestrup 10. gilde 
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Æret være deres minde! 

 

Stadsgildets beretning vedrører tiden maj 2018 – april 2019. 

• Medlemstallet pr. 31. marts i år er 208. Dette er et fald på 11 siden samme dato sidste år. 

Der har været 9 udmeldelser og 2 optagelser. April måned i år retter lidt op på tallene, idet 

der har været 4 optagelser og 1 udmeldelse. Så alt i alt et fald på 8.  

• Der er afholdt 11 distriktsgildeledelsesmøder i perioden. 

• Der er afholdt 2 gildemestermøder, 1 distriktsgilderådsmøde og 1 ekstraordinært 

distriktsgildeting. 

 

På Landsgildeplan har der været Gildemesterstævne i september og Distriktsforum i januar. 

Hovedemnet på begge møder var en slankning af organisationen og besparelser. Der er på det 

kommende Landsgildeting i Vejen lagt op til en diskussion om vedtægter, dels ved forslag fra 

Landgildeledelsen og dels ved et meget gennemgribende ændringsforslag fra et gilde i Odense, og 

her til sidst flere forslag, så det skal nok blive underholdende. 

På den hjemlige front har vi afholdt et ekstraordinært distriktsgildeting i februar, hvor det lykkedes 

at vedtage en revision af Distrikts/Stadsgildets vedtægter samt vedtægter for foreningen ”Sct. 

Georgs gilderne i Aalborg”, der er ejer af Gildeborgen. Jeg vil her gerne takke Ulla Væver 2. gilde, 

Gunny Kongsted 9. gilde og Helge Hoff 8. gilde for sammen med DGL at komme med et oplæg til 

tinget. Vi har på dette møde lagt op til en lille ændring af vedtægterne for Distriktet, men herom 

senere. 

 

Fælles arrangementer: 

• Nytårskuren 2019: 2. Gilde stod for Nytårskuren, som foregik i Krypten i Hasseris Kirke. 

De 84 deltagere inkl. gæster, der deltog, fik en dejlig eftermiddag med god stemning, sang 

og musik. Efter spisningen blev vi underholdt af ”Den Skaldede pædagog” Thomas Holst, 

som fortalte om John Mogensens liv. Musikforedraget blev krydret med kendte sange fra 

John Mogensens karriere, som gav gildebrødrene rig mulighed for at synge med. Der blev 

uddelt donationer, og Birthe Schou de grønne pigespejdere fik Sct. Georgs prisen. Tak til 2. 

gilde for en dejlig eftermiddag.  

• Fællesmøde på Trekanten den 4. februar: Aftenen startede med spisning (dagens ret som 

buffet), hvorefter Jørgen Hein, medlem af byrådet og rådmand for Ældre- og 

Handicapudvalget i Aalborg Kommune, fortalte om Aalborgs udvikling med fokus på byen 

fra industriby til vidensby samt udviklingen inden for det kulturelle område, herunder 

sporten og til sidst lidt om Jørgen Heins tanker på ældreområdet. Underholdningen var med 

Vokalensemblet VOICES IN MODERN. Tak til 11. Gilde for en god aften. 

• Ladywalk 2018: Blev afviklet 28. maj og 29 ladies deltog i årets walk. Turen gik rundt om 

Lindholm Søpark og langs med havnefronten i Nørresundby. En smuk tur i et perfekt 

sommervejr. Turen i år er den 27. maj til støtte for Hjerteforeningen og Psykiatrifonden. 

Hanne Thusgaard er koordinator. 

• Sommerfest i Gildeborgens Have – 18. juni: Der var rigtig god tilslutning til 

sommerfesten, som for første gang blev afholdt i Gildeborgens Have. Ca 70 

gildebrødre/ledsagere var mødt op. Vi var inviteret til en hyggelig aften med festlige indslag, 

udfordringer, fællessang og sommerstemning. For at gøre denne aften mulig havde flere 

gildebrødre lagt meget arbejde i planlægning, rengøring, opsætning af telte m.v. Tusind tak 

til dem. Efter at den værste sult var stillet, blev 5 gildebrødre udvalgt til opførelse af en 

”Opera af Wagner”. Det var rigtig god underholdning. Aktørerne lagde megen sjæl i 

opførelsen. Tak til festkomiteen for et stort arbejde, der gjorde denne aften mulig. 

• Vesterhavsmarchen den 8. juli: Vejret var fint og der var mange deltagere, og dermed et 

fint overskud. Donationerne var til fordel for Lykkeliga, Skyggebørn, til en lejr for raske 
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søskende for psykisk syge børn, og så var der også penge til KFUM- spejderne i Saltum. 

Tak til de mange, der er aktive i forbindelse med marchen. 

• Åben sommergildehal i Buderup Ødekirke: Efter en fantastisk dejlig sommer med mange 

gode lune sommeraftener blev det igen “dansk normal” sommer. Det var netop en sådan 

aften, vi havde valgt til afholdelse af gildehal i Buderup Ødekirke. Vejrudsigten sagde lidt 

regn og rigtig meget regn senere på aftenen. Til trods for denne vejrudsigt var 42 

gildebrødre mødt op til gildehal i Ødekirken. Det blev en hyggelig men anderledes aften, 

idet den sidste del af aftenen på grund af vejret blev afviklet i Spillemandsmuseet i Rebild 

med sang og musik ved Else Øgendahl Schmidt og formanden for museet. 

• 7. og 12. gildes andespil blev afviklet den 25. oktober – et hyggeligt samvær på tværs af 

gilderne og med det formål at give overskuddet til vedligeholdelse af Gildeborgen. 

• Den 31. oktober afholdtes Distriktsgildehal med ridderoptagelse i Hasseris Kirkes krypt. 

Vi var rigtig mange gildebrødre til et vellykket arrangement. 10. Gilde stod for det 

praktiske. Det var dejligt, at Lis Ovesen 11. gilde havde sagt ja til at blive optaget som 

ridder. Hanne Thusgaard holdt aftenens gildemestertale. 

• Indsamling Dansk Flygtningehjælp den 4.november. ”Vi er der- for dem, som har mistet 

alt” var motto for indsamlingen. Gildeborgen var igen kommandocentral med Betty og 

Verner Kjærsgaard som koordinatorer. Omkring 15 gildebrødre var aktive på dagen, hvor 

der i Aalborg kommune blev indsamlet mere end 300.000 kr. Vi i SGL kunne godt ønske, at 

flere gildebrødre var aktive på dagen. 

• Fredslyset den 29. november blev igen afviklet som et samarbejde med de uniformerede 

ungdomskorps. Startede som et lygteoptog gennem byen fra Gabels Torv med deltagelse af 

borgmesteren og to rådmænd. Efter vandringen var der arrangement i Huset i Hasserisgade 

med musik, sang og oplæsning af Fredslysbudskabet. Der var desværre ikke så stor 

tilslutning til den sidste del. Spejderkontaktudvalget stod for første del, og 9. gilde for sidste 

del. 

Tak for indsatsen! 

 

Funktioner og udvalg: 

• DUS – distriktets Uddannelses Sekretær: Vores DUS Annie Sperling har afholdt 

væbnerorientering og ERFA- møde. Annie er blevet gildemester i 10. gilde, så vi mangler en 

afløser for hende. 

• Internationalt udvalg: Arbejder med et projekt, der skal skaffe finansiering til 

solcellelamper i Uganda. Pengene skal skaffes ved salg af det, der svarer til tidligere tiders 

rundskuehæfter. Vi hører nærmere i fremtiden. 

• Gildeposten: (modtaget fra Redaktør Janne Voss Hansen): Indlæggene fra gilderne kommer 

nu løbende. Det gør det lettere at disponere siderne (i gennemsnit 28 pr. udgave). Alle 

indlæg, der er modtaget inden deadline, kommer med. Jeg er begyndt at modtage flere 

gilders indkaldelser.  Det er fint, idet jeg bruger dem til at kontrollere, om tidligere indsendte 

datoer er korrekte. Der er af og til sket ændringer, siden tiderne blev oplyst. Vi skal huske at 

støtte vore sponsorer, idet de er skyld i, at udgifterne til ”trykningen” af Gildeposten lige 

løber rundt. 

• Webmaster og PR- og Aktivitetsudvalget: Webmaster Per Sander og PAK-udvalget har 

koncentreret sig om samarbejde med en revision af vores fælles hjemmeside. Samtidig 

hjælper Per med flere gilders hjemmesider. Problemer med domæner og web-hoteller har 

nødvendiggjort en anden fremtidig løsning for Stadsgildets hjemmeside og dermed også en 

løsning for flere gilders hjemmesider. Der er således en mulighed med hjemmesider under 

Landsgildets domæne Sct-Georg.dk. PAK-udvalget har i det forløbne år samarbejdet med 

kommunens naturvejledere om to arrangementer: ”Vild mad i Mølleparken” i april og ”Vild 

mad og svampetur” i september. Formanden for PAK-udvalget har haft travlt som sekretær 

for Støtteforeningen. Derfor har udvalget koncentreret sig om ovennævnte. 
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Per Sander:  Rettelse til Landsgildets domæne adresse: Sct-g.dk, hvor man kan få sin egen 

hjemmeside. Per har lavet en der hedder sct-g.dk/5-aalborg. 

 

 

• De Historiske Samlinger (kilde Jørgen Orlien): Siden sidste stadsgildeting har De historiske 

Samlinger haft følgende tiltag: 

o I Gildeposten har der været følgende artikler under overskriften:  

            Gildeborgen … et historisk tilbageblik (maj 2018) 

            Før gildebevægelsens start … et historisk tilbageblik (sept. 2018) 

            De historiske Samlinger – Aalborg - Starten (okt. 2018) 

            Vesterhavsmarchen … et historisk tilbageblik (dec. 2018) 

            Gildelov og Gildeløfte … et historisk tilbageblik (dec. 2018) 

            Broderkæden … et historisk tilbageblik (maj 2019) 

 

Der er heldigvis stadig nogen som betænker De historiske Samlinger med arkivalier og effekter: 

o Indleveret af: Eva Lykke Madsen 10. gilde, blandt andet en olielampe fremstillet i forbindelse 

med Aalborg Gildernes 50-års jubilæum i 1985. Se opslagstavlen hvor vi efterlyser nærmere 

om dens baggrund. 

o Indleveret af: Jens Aa. V. Schultz – tidligere 1. Sct. Georgs Gilde i Aalborg. Effekter arkivalier 

vedrørende det den 1. april 2014 nedlagte Sct. Georgs Gilde i Løgstør. 

o Effekter og arkivalier vedrørende KFUK/KFUM – vil blive overleveret til spejdermuseet i 

Randers. 

o Ridderforberedelse for Vendsyssel Distrikt. 

 

o På opslagstavlen i Gildeborgens dagligstue har der været vist følgende udstillinger: 

              Paris i Aalborg (sept. 2018) 

              Aalborg-Gildernes 50-års jubilæum i 1985. (jan. 2019) 

              Nuværende udstilling: Fra De historiske Samlingers gemmer. (maj 2019) 

o Arbejdsgruppen, som består af Jørgen Orlien, 6. gilde og Jørn Anthon Poulsen, 10. gilde, er 

ved at færdiggøre arbejdet med at registrere de effekter, der findes i fjernarkivet i kælderen på 

Skelagervej 117.  

o Fremtiden: Jørn Anthon Poulsen og jeg ser frem til at kunne deltage i Sammenslutningen af 

Spejdermuseers møde i det norske Spejdermuseum i Oslo til september med forventet ny 

inspiration til vort arbejde med De historiske Samlinger. 

o Gilder der ønsker et nærmere kendskab til, hvad Samlingerne indeholder, kan henvende sig 

til arbejdsgruppen og træffe nærmere aftale om besøg. 

 

• Spejderkontaktudvalget, hvor Margrethe Hansen 12. gilde er formand: Et aktivt udvalg 

med god kontakt til spejderne. Ud over Fredslyset har spejderkontakterne været aktive ved 

flere spejderarrangementer. Her skal kun nævnes Wasa Wasa løbet i år i februar og sidste 

års ledertræf i september, hvor spejderne blev udfordret på den militære forhindringsbane i 

Nr. Uttrup. Spejderkontakterne har brug for gildebrødrenes hjælp til DUKA i Rold skov 14. 

-15. juni, og økonomiske støtte til det kommende ledertræf i efteråret. 

 

Jeg vil gerne takke gildemestre og ledelser for deres indsats og initiativer og arbejdet med at lave et 

godt gildearbejde, ligesom en stor tak skal lyde til 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. 

 

Jeg vil gerne slutte min beretning med en stor tak til den øvrige distriktsgildeledelse for et altid godt 

og positivt samarbejde.   
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Distriktsgildemesterens beretning blev taget til efterretning. 
 

Ad. 3: 

Distriktsgildeskatmesteren aflagde regnskab for 2018. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad. 4: 

Der foreligger forslag fra Distriktsgildeledelsen om ændring af Vedtægternes § 4 Valgperiode. 

 

Ændringsforslag: 

Nuværende formulering: 

§ 4. 

Distriktsgildeledelsen vælges for et år ad gangen. Intet distriktsgildeledelsesmedlem bør dog 

bestride samme post mere end seks år i en sammenhængende periode. 

 

Ny formulering: 

§ 4: 

              Distriktsgildemester, Distriktsgildekansler og Distriktsgildeskatmester vælges for tre år,  
              således at de tre poster afgår på skift, idet distriktets gilder udpeger kandidater til de tre  
              poster i henhold til vedtaget rotationsplan i Regnbuebogen. 
              Første gang (2019) vælges Distriktsgildekansler for tre år og Distriktsgildeskatmester for to  
              år. Ny Distriktsgildemester vælges i 2020. 
              I øvrigt henvises til §7 i Landsgildets vedtægter. 

 

Begrundelse: 

Det har ikke været muligt at rekruttere ny Distriktsgildekansler og ny 

Distriktsgildeskatmester blandt gilderne. Nuværende kansler har virket i 7 år og nuværende 

skatmester i 6 år, hvorfor der ifølge vedtægterne skal vælges nye til disse poster.  

 

Det fremsendte forslag til Rotationsplanen er ændret, idet distriktsgildekansler-posten 2019-2022 

varetages af 10. gilde, således at 11. gilde udpeger distriktsgildeskatmester-posten fra 2021-2024. 

DUS-posten foreslås også optaget i rotationsplanen. 2. gilde opfordres til at udpege en DUS for 

2019-2022. 

 

Ændringsforslaget og Rotationsplanen blev vedtaget. 

 

Ad. 5: 

Distriktsgildeskatmesteren fremlagde og kommenterede budgettet for 2019.  

Budgettet var udarbejdet på flg. grundlag: 

• 210 gildebrødre  

• Et årligt kontingent pr. gildebror på 760 kr., hvoraf 460 kr. går til Gildeborgen og 300 kr. til 

Distriktsgildet.  

• Uændret kontingent i 2019.   

 

Kommentarer til budgettet: 

• Klaus Cordes: Der er ingen, der tegner annoncer, så udgiften til opsætningen af Gildeposten 

kan blive dækket.  

Der kan forventes en stramning i afholdelse af udgifter. Der må således ikke bruges udgifter, 

som forventes betalt af Distriktsgildet med mindre, det er aftalt på forhånd. 

• Flemming Markussen: Sct. Georgs Prisen bør konteres for sig, så spejderkontakten ikke tror, 

at der er flere penge på budgettet end anført. 
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• Janne Voss Hansen: Gildeposten kan godt laves som en PDF-fil udenom bogtrykkeren, 

hvorved udgiften til denne kan spares. 

• Søren Aagaard Petersen: Det er ikke holdbart at budgettere med et underskud. Hvor skal det 

findes? 

• Klaus Cordes: Det er en ny situation med 2 regnskaber, så vi bør køre et år, for at se 

hvordan situationen så er. 

I år er der Landsgildetinget, der giver ekstra udgifter. 
 

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 

Ad. 6: 

Fødselsdagsfonden  

v/Elsebeth Korsbæk 

• Det reviderede regnskab blev gennemgået. 

• 40 gildebrødre har givet bidrag i årets løb. 

• Uddelinger i alt på 6.000 kr. 

• Underskud efter uddelingerne 270 kr. 

• Der er en fri kapital på 80.217 kr.  

 

Fødselsdagsfonden har besluttet at donere 50.000 kr. til Gildeborgens drift, og denne er øremærket 

til en ny opvaskemaskine.  

Vi er udfordret af postvæsenet, men Hanne Groth gør sit bedste, for at fødselsdagshilsnerne 

kommer ud i tide. 

 

Hjælpefonden:  

v/ Jørn A. Poulsen 

• Det reviderede regnskab blev gennemgået. 

• Pr. 31.12.2018 er der en bunden kapital på 124.936 kr., en fri kapital på 65.288 kr.  

• Der er ikke foretaget uddelinger.  

 

Vesterhavsmarchens Hjælpekasse:  

v/ Klaus Cordes 

• Det reviderede regnskab blev gennemgået. 

• Overskud for årets Vesterhavsmarchen 27.611 kr.  

• Uddelinger: Skyggebørn fik 10.000 kr. KFUM Spejderne i Saltum fik 10.000 kr. Lykkeliga 

fik 10.000 kr. SWA fik 5.000 kr. (Dette projekt er endnu ikke blevet gennemført, men 

såfremt det ikke gennemføres i efteråret 2019, skal beløbet tilbagebetales). 

• Underskud på 7.468 kr. 

 

Broderkæden: 

v/ Bente Orlien 

• 124 gildebrødre er i dag medlem af Broderkæden. 

o 2 gildebrødre er døde. 

o 7 gildebrødre er udmeldte. 

o 2 nye medlemmer 

• Ved dødsfald udbetales 5.000 kr. til efterladte. 

• Regnskabet blev gennemgået, mangler 2 kæder, der ikke er opkrævet.    

 

Richardt Ratzels mindefond:  

v/ Kaj Palsgaard Andersen 
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• Regnskabet blev gennemgået.  

• Uddelt 2 portioner a 4.000 kr.  

• Det er i år 75 år siden Richardt Raetzel blev snigmyrdet den 7. oktober. 

 

Ad. 7: 

Valget af distriktsgildeledelse forløb således: 

• Distriktsgildemester Flemming Hansen blev genvalgt  

• Som Distriktsgildekansler blev valgt Eva Lykke Madsen, 10. gilde 

• Som Distriktsgildeskatmester blev valgt Allan Thrysøe Thomsen, 12. gilde 

• DUS – der forventes, at 2. gilde udpeger en kandidat    

• DIS - Genbesattes p.t. ikke   

 

Ad. 8: 

Flg. blev valgt som suppleanter for stadsgildeledelsen: 

• Suppleant for DGM: Kandidat fra 9. Gilde (skal komme med distriktsgildemester i 2020)  

• Suppleant for DGK: Lis Andersen     10. Gilde 

• Suppleant for DGS: Klaus Cordes        1. 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 distriktsgildet: 

 

Hjælpefonden 

Flg. blev valgt til bestyrelse samt suppleanter: 

• Vibeke Rasmussen 10. gilde 

• Jørn Anton Poulsen, 10. Gilde 

• DGK Eva Lykke Madsen, distriktsgildet  

• Suppleant: Lis Andersen, 10. Gilde 

• Suppleant: Preben Nielsen, 10. Gilde 

 

Vesterhavsmarchens Hjælpekasse: 

Flg. blev valgt til bestyrelse: 

• Finn Bramsen, 1. Gilde  

• Distriktsgildeledelsen 

 

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 
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• Elsebeth Korsbæk, 9. Gilde  

• DGM 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 

• DGM Fleming Hansen 

 

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:                    Margrethe Hansen, 12. gilde                   

• GIM-kontakt:                        Laila Haugen, 10. Gilde 

• Redaktør:                              Janne Voss Hansen, 10. Gilde 

• Web-master:                         Per Sander, 5. Gilde 

• Friluftsrådet:                         Jesper Hansen, 8. Gilde 

• PR- og Aktivitetsudvalget:   Kurt Keldorff, 7. Gilde 

 
 

Ad. 11: 

Under dette punkt blev flg. donationer foretaget:  
 

Gilde 

KFUM 

Knuden 

BUS-

Aalborg 

DUKA 

Rold Skov 

Gruppe 

Efterladte 

efter 

selvmord 

Lene 

Baandrup 

Bast Spejder-

kontakt 

LOA 

DDS 

Farsø 

I alt 

1.  0 5000 500 5000 0 0 2000 1500 14000 

2.  500 0 500 0 0 0 500 500 2000 

5.  1000 500 0 0 0 0 0 500 2000 

6.  5000 10000 2000 0 0 0 0 0 17000 

7.  500 1000 500 0 0 0 600 0 2600 

8.  0 0 500 0 0 0 0 1000 1500 

9.  500 5000 500 0 0 0 0 0 6000 

10.  500 1000 500 0 0 0 1000 0 3000 

11.  0 1000 0 0 0 0 1000 0 2000 

12.  1000 1500 0 1000 0 0 2500 0 6000 

I alt 9000 25000 5000 6000 0 0 7600 3500 56100 

 

Donationsbeløbene vil blive opkrævet ved næste kvartalsafregning. Margrethe Hansen får besked 

om donationerne, idet nogle skal uddeles af spejderkontakten. 

 

Indlæg fra Vesterhavsmarchens formand, Finn Bramsen: 
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Marchen i 2018 – blev en fin dag, vejret var lige tilpas. Der blev overrakt donationer for i alt 35.000 

kr. - Fordelt på 4 projekter, der alle handlede om børn og unge. 

 

• Lykkeliga v. Rikke Nielsen – 10.000 kr. 

Et projekt hvor børn med udviklingshandicap, får mulighed for at spille håndbold 

• Skyggebørn Aalborg v. Per Andersen – 10.000 kr. 

En forening hvor børn i sorg kan modtage hjælp 

• SWA projekt v. Nana Vejbæk – 5.000 kr. 

En aktivitet / projekt hvor raske børn med psykisk syge søskende kommer på lejr. 

• KFUM-spejderne i Saltum – 10.000 kr. 

Tilskud / støtte til renovering og udvidelse af deres ”Ulverum” 

 

Der blev solgt ca. 900 startkort, hvilket er fornuftigt og et af de bedre i de sidste år. Omsætningen 

på de enkelte stationer svinger en del år efter år. 

Gildeposten: 

Der er i Gildeposten nr. 2 år. 2019 - på side 8 oplyst at vi gennem årene, har uddelt 2,5 millioner, 

dette er en fejl – vi uddelte 1.368.000 kr. 

 

Marchen 2019: 

Alle er velkomne til at hjælpe, der er opgaver nok. Stationen i Grønhøj mangler bemanding – da 12. 

gilde ikke ser sig i stand til at bemande denne i år. 

Vi har kontakt til forskellige spejdergrupper om hjælp til denne opgave. Vi vil ellers prøve en lokal 

forening. 

Planlægningen er godt i gang. 

 

Donationer i 2019: 

Det foreslås at give 10.000 kr. til et projekt for børn og unge i Vesthimmerland og Jammerbugt 

kommuner. Foreningen - Børn og Sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt Kommuner. 

Det foreslås, at Familiespejd Sofiendal på Spejdergården skal have 10.000 kr. 

Det er en DDS Gruppe under Jens Bang Division, der holder møde hver 2. søndag, søskende er også 

velkomne. 

En evt. spejdergruppe, eller en lokal forening - der bemander Grønhøj skal have 5.000 kr. 

 

Til Sidst: 

Tak til alle, der yder en indsats i forbindelse med Vesterhavsmarchen – enhver hjælp er værdifuld. 

Vesterhavsmarch 2019 – Søndag 14. juli 

Vesterhavsmarch 2020 – Søndag 12. juli 

Vesterhavsmarch 2021 – Søndag 11. juli – March nr. 50 

Det er hvert år 2. søndag i juli 
 

Distriktsgildemesteren sluttede distriktsgildetinget med en tak til dirigenten for en myndig ledelse af 

distriktsgildetinget, samt tak til forsamlingen for hyggeligt samvær og en god og saglig debat.  

Der afholdtes ikke indtrædelsesgildehal, da de nye valgte Distriktsgildekansler og -skatmester ikke 

kunne være tilstede. 

Men der blev afsluttet med et glas hvidvin, hvor der blev sagt tak for indsatsen til de afgående.  

  

 

 

                     Dirigent                        Distriktsgildemester                            Referent 

           Niels Voss Hansen                   Flemming Hansen                          Lis Andersen 


