Sct. Georgs
Gilderne i
Danmark

Mødereferat
GILDEMESTERMØDE
Torsdag d. 05.09.2019 kl. 19.00
i Gildeborgen

Aalborg
Stadsgilde

Deltagere:
1. SGM Flemming Hansen, SGK Lis Andersen, SGS Klaus Cordes, DUS Birgit
Olesen.
2. Finn Bramsen 1. g., Ulla Væver 2. g., Bent Uggerly 5. g., Ingrid Strandsbjerg
Kristensen 6. g., Flemming Markussen 7. g., Anny Bramsen 9. g., Annie
Sperling 10. g., Hanne Thusgaard Hansen 11. g., Anna-Marie Pedersen 12. g.
3. Fraværende: Jesper Hansen 8. g.
Dagsorden:
1. Meddelelser fra Stadsgildeledelsen
2. Distriktsgildehal i efteråret, herunder ridderemner
3. Nyt fra gilderne, herunder tiltag m.v.
4. Stadsgildeledelse nu og fremover
5. Hjemmesiden og Orientering fra PAK-udvalget
6. Gildernes holdning til vedtægtsændring for Landsgildet
7. Vesterhavsmarchen
8. Eventuelt.

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

Referat:
Ad. 1.
Meddelelser fra Stadsgildeledelsen:
Flemming Hansen, SGM:
1a. Vi havde et fint arrangement i Buderup Ødekirke, hvor 12. gilde stod for alt
det praktiske. Tak for det! Birgit Olesen 2. gilde blev indsat som DUS. Vi
havde efterkommet et ønske om toiletvogn på stedet. Desværre var vejret efter
gildehallen ikke så godt, at vi kunne gennemføre fællessangen. Det begyndte
også rigtigt at regne, så afslutningen blev noget fremskyndet. Vi har besluttet at
lave en fast aftale med Spillemandsmuseet til næste år, hvor vi flytter til museet
efter gildehallen. Så sparer vi toiletvogn, vi kan gennemføre fællessang, og vi
bliver uafhængig af vejret.
1b. Medlemsfolder er nu uddelt til alle gilder.
1c. Opdeling mellem distriktet og Gildeborgsforeningen er nu afsluttet.
1d. Jeg har lovet Kaj Palsgaard at reklamere for et arrangement i
Gildeborgen mandag den 7. oktober kl. 19.00 for at markere, at det er 75 år
siden Richardt Raetzel blev snigmyrdet.
Alle gildeledelser vil blive inviteret.
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Ad. 2.
Distriktsgildehal i efteråret, herunder ridderemner.
Flemming Hansen SGM:
Vi gennemfører Distriktsgildehal, selv om der ikke er nogen ridderoptagelse,
men vi vil meget gerne have nogle ridderemner fra jer.
1. gilde står for det praktiske.
Ingen forslag til ridderoptagelse.
Finn Bramsen: Har fået aftale med Nr. Uttrup Kirke om leje af lokaler.
Ad. 3.
Nyt fra gilderne, herunder tiltag m.v.
1.gilde v. Finn Bramsen:
o Vi er også aktive – ikke så mange
o Grillaften i Gildebogens Have
o Planlagt møde med 5. og 7. gilde med henblik på mere samarbejde
o Succes sidste år med fælles nytårsgildehal
o Gildeweekend i oktober
o Juletur
o Deltager i Landsgildetinget
2.gilde v. Ulla Væver:
o Vi er 17 og er fit for fight
o I april hjalp vi DGI med nummerudlevering til mountainbikeløb
o Juni besøg på Papirklipmuseet i Hune
o August bålaften med besøg af repræsentant fra Kirkens Korshær - hun fik 5000
kr.
o Besøg hos Knuden til spisning
o September gildetur til Moesgaard Museum
o Gildehal sammen med 7. gilde i oktober
o Januar fælles gildehal med 11. gilde
5.gilde v. Bent Uggerly:
o Alt går stille og roligt – ikke for stærkt
o Gennemsnitsalder over 80 år
6.gilde v. Ingrid Strandsbjerg Kristensen:
o Mistet 2 medlemmer – nu 25 medlemmer
o 28. september kl. 11 skal Gerhard Posselts urne nedsættes på Almen Kirkegård
o 12. marts Gildeting
o 28. april Fødselsdags- og Sct. Georgsgildehal
o 6. maj Gildehal fælles med 10. og 12. gilde
o 15. maj Gildemøde med rundvisning i Aalborg Lufthavn
o Før pinse havde 6. gilde ansvar for at dele de sidste breve ud for INTEGO
o 18. juni friluftsgildehal/ekstraordinært gildeting i Gildeborgens have med valg af
repræsentant og suppleant til Gildeborgens bestyrelse
o 3. september Gildemøde – Åbent orienteringsmøde med besøg i frimurerlogen
Cimbria
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o 11. og 12. september Gildetur til Skagen og Sæby
o Stoppet med uddeling af ”Sundsholmeren”, men beholder kustodevagterne i
Urtehaven i juli måned.
7.gilde v. Flemming Markussen:
o Er blevet færre – 14 medlemmer – alle er aktive
o Andespil sammen med 12. gilde
o Postomdelingen har trukket arbejdskraft ud
o Gildehal i efteråret sammen med 2. gilde
o God stemning
o Plukker porse med samvær i mit sommerhus
9.gilde v. Anny Bramsen:
o Ingen nye gildebrødre – 22 medlemmer
o En forårstur sammen med 1. gilde er under planlægning
o Skagenstur i foråret
10.gilde v. Annie Sperling:
o Fået 2 nye aktive gildebrødre, overført fra Silkeborg
o 50 års jubilæum næste år
o Den 14. september loppemarked i Gildeborgen
o International gildehal, hvor der kommer nogle spejdere og fortæller om
Verdensjamboreen
11.gilde ved Hanne Thusgaard:
o Fået et nyt medlem – 26 medlemmer
o Sommerudflugt til Vennebjerg Mølle
o 23. november julemarked i Aalborg Kloster
12.gilde v. Anna-Marie Pedersen:
o 3 nye gildebrødre – nu 21 medlemmer
o Loppemarked nu på Frederiks Torv
o Julemarked i Huset den 24. november
o Høstgildehal på Egholm Gamle skole
o Andespil med 7. gilde
o Slapper af efter det store brevomdelingsræs
Ad. 4.
Stadsgildeledelse nu og fremover:
Fleming Hansen SGM:
Som I har kunnet konstatere, fungerer Klaus Cordes stadig som
stadsgildeskatmester. Den nyvalgte skatmester fra 12. gilde trak sig fra posten i
sommerferien. Jeg forsøgte uden held gennem en stillingsannonce at finde en
afløser. Jeg må derfor insistere på, at den vedtagne turnusplan stadig står ved magt,
så 12. gilde får en længere frist, nemlig til maj næste år til at finde en skatmester.
Hvis to gilder kan blive enige om en ombytning af poster, er vi åbne over for denne
løsning.
Hanne Thusgaard: Hvad indebærer skatmesterposten i Stadsgildet?
Klaus Cordes: SGS kan sammenlignes med en skatmester i de enkelte gilder.
Derefter diskussion i plenum om personer til posterne i STGL.
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Ad. 5.
Hjemmesiden og Orientering fra PAK-Udvalget:
Flemming Hansen SGM:
Modtaget følgende fra Kurt Keldorff:
Aktiviteter det sidste år
Den eneste aktivitet, som udvalget har aftalt, har været Vild mad med Esben Buch
– næste gang er 8/9 i Hammer Bakker.
Ellers har der ikke været afholdt møder i udvalget pga. brevomdelingen.
Men nu begynder møderne igen, og nedenstående afspejler i stor udstrækning,
hvilke emner der kommer på dagsordenen.
Hjemmesider – efter Per Sander
Vi har samlet alle koder og fået et overblik over, hvor vi har data liggende vedr.
Distriktsgildets hjemmeside:
Ny webmaster Martin Lykkegaard 8. gilde.
Distriktsgildets hjemmeside deles op, så der er en for nye gildebrødre og en for
eksisterende gildebrødre.
Foreningen Sct. Georgs Gilderne i Aalborg (Gildeborgen):
Vil også blive repræsenteret her.
Den udkommer i en nyere udgave i løbet af efteråret.
Det enkelte gildes hjemmeside:
Der kommer et forslag til en ny udgave i løbet af efteråret.
Martin Lykkegaard er drivkraften for alle hjemmesider.
Persondataforordningen
Landsgildet har udsendt en blanket ”Tilladelse til offentliggørelse af persondata”,
som alle gildebrødre gerne skal have underskrevet. Den findes på landsgildets
hjemmeside.
Landsgildet har endnu ikke revideret Det danske Spejderkorps’ ”Persondata i
spejderarbejdet”, som er den, man vil læne sig op ad.
Husk, når en gildebror udmeldes, skal ALLE data slettes. Landsgildet vil dog
fortsat opretholde data i databasen aht. evt. genoptagelse.
Opbevaring af vigtige dokumenter, adgangskoder m.m.m.
For at et gilde ikke skal på jagt efter ovennævnte, hvis kansleren pludselig ikke er
der mere, vil det være en rigtig god ide, at hvert gilde og distriktsgildet udarbejder
en aftale om, hvor alle vigtige informationer skal opbevares. Ofte vil den slags
informationer være at finde hos kansleren eller på kanslerens PC.
Eksempler på vigtige informationer kan være:
1. Underskrevne referater, vedtægter, regnskab fra gildeting
2. Dokumenter vedr. persondataforordningen
3. Gildeskrå for tidligere gildebrødre overgives til De historiske Samlinger
4. Udtræk af landsgildets database over tidligere gildebrødre til De historiske
Samlinger
5. Adgangskoder til hjemmesiden o.lign.
Det er aftalt med De historiske Samlinger, at de gerne vil opbevare såvel papirer
som USB-stik med de relevante oplysninger fra det enkelte gilde og
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distriktsgildet.
Ad. 6.
Gildernes holdning til vedtægtsændring for Landsgildet:
Flemming Hansen SGM:
Jeg mener ikke, at vi skal gennemgå samtlige forslag, men se på nogle hovedtræk.
LGL foreslår en ledelse på tre personer på alle niveauer, fastholdelse af LGT
hvert andet år, beholde distrikter, LG- kontoret og GM- stævnet. Der er flere
ændringsforslag, der går mere på ønsker om LGT hvert år af 1 dages varighed,
nedlæggelse af distrikter, GM- stævne, faste udvalg og kontoret. De fleste
erkender, at udviklingen peger på Sct. Georg som et digitalt nyhedsbrev
fremover.
Jeg vil gerne høre, om I har dannet jer en mening?
Konklusion efter diskussion i plenum:
o Kontoret bør ikke nedlægges
o Ikke en god ide at lave landsgildeting/generalforsamling 1 gang om året
o 3 personer i en ledelse er OK – men stadig med AD-HOC udvalg
refererende til Landsgildet
o Nedlægning af distrikter: I Aalborg har vi stor gavn af distriktet
Ad. 7. Vesterhavsmarchen.
Finn Bramsen:
Marchen vil også i år give overskud – beløbet kendes ikke på nuværende
tidspunkt, men som tidligere år vil regnskab blive et indlæg i Gildeposten.
Beløbet overgår jo til Vesterhavsmarchens Hjælpekasse under Sct. Georgs
Gilderne i Aalborg:
Fremtiden – ja i år 2021 er det march nr. 50 – det vil vi på flere måder markere
søndag den 11. juli 2021.
Vi arbejder med planer om at få flere spejdergrupper og lokale foreninger til at
være en del af arbejdet. Dette grundet vi ikke bliver yngre og dermed ikke har de
samme muligheder for at ”løfte” opgaven.
Vi har også i år haft hjælp fra flere ”ikke” gildebrødre, mange tak for jeres
indsats, super dejligt og en stor hjælp.
Der i år tegnet annoncer for et ganske pænt beløb, tegnet af Tage V. Andersen
og ikke mindst Hans-Jørgen Hansen. Dette er ganske flot, trods det Hans-Jørgen
ikke er gildebror – men dog gift med Hanne Thusgaard.
Næste års march bliver søndag den 12. juli 2020.
Der afholdes evaluering med stationslederne onsdag den 25. september.
Ad. 8.
Eventuelt:
Hanne Thusgaard:
Hjertestarteren har været i brug og har reddet liv. Den er blevet forsynet med
nye elektroder og batterier og opsat igen.
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Flemming Markussen:
Vi mangler medlemmer. Har nogen mod på at starte et spejdergilde?
De får mange penge af os, så vi må godt forlange noget til gengæld.
Vi bliver nødt til at lave rammerne, de vil ikke være gildebrødre som os.
Kan vi lave en juniorafdeling for at få et socialt netværk med tidligere
spejdere.
PAK-Udvalget kan være dem, der tager initiativ til at lave en spejdergruppe,
der ikke bliver tilknyttet Landsgildet og som laver noget andet end
gildearbejde.
Flemming Hansen:
Husk indsamling til Dansk Flygtningehjælp den 3. november.
Annie Sperling foreslog, at det kunne være en aktivitet i Internationalt
udvalg.
Fredslys i november arrangør 2. gilde, gildearrangementet foregår i
Folkekirkens Hus.
Der er åbenbart tvivl om, hvor man finder Regnbuebogen:
Den findes på Sct. Georgs Gilderne i Aalborgs Hjemmeside under Medlemmer –
Regnbuebogen – login: gildeborgen.
Det er alene den udgave, der skal bruges, idet den bliver ført ajour løbende.
05.09.2019
Lis Andersen
Referent (SGK)
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