Referat fra Gilderådsmødet den 23. september 2019
Deltagere: Annie, Annette, Jørgen, Lisbeth, Kirsten B., Janne, Camilla, Jørn, Kirsten S. og
Laila
Afbud fra: Bjørn, Jytte og Vibeke
Velkomst: Annie
Referent: Kirsten S.
Ordstyrer: Jørn

Orientering fra gildeledelsen: Annie
Siden sidste gilderådsmøde (distriktsregi) oktober 2018:
Flygtningehjælp
Fredslys med deltagelse af borgmesteren
Nytårsgildehal med uddeling af donationer
Fællesgildehal i trekanten med rådmand Jørgen Hein
Vild mad i Mølleparken i maj og igen i Hammer Bakker i september.
Sommerfest i Gildeborgens have
Vesterhavnsmarch
Buderup ødekirke – friluftsgildehal i let regn med indsættelse af Birgit
Olesen, 2. gilde som ny DUS.
Kommende aktiviteter i distriktsregi:
Dansk Flygtningehjælp indsamling den 3. november
Distriktsgildehal den 8. november i Hasseris Kirkes krypt
Distriktsgilderådsmøde den 14. november
Fredslys den 28. november
Nytårskur den 11. januar 2020
ERFA-møde den 8. april 2020
Referat fra Gildemestermødet i distriktet den 5. september.
Referat er udsendt og ligger nu på vores hjemmeside.
Der skal bakkes op om rotationsplan til poster – det går ikke så godt med at få besat
poster.
Distriktets hjemmeside varetages nu af Martin Lykkegaard fra 8. gilde. Der arbejdes
på en ny version, der nok er klar i løbet af efteråret.
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Persondataloven: Hver gruppe har fået blanketter, der skal underskrives af alle i
grupperne (tilladelser til offentliggørelse af persondata). Ligeledes skal referater,
vedtægter, regnskab gemmes og opbevares. PAK udvalget vil komme med en liste
over, hvad der skal gemmes og hvor.
Referat fra Landsgildetinget, Vejen
Prinsesse Benedikte deltog i åbningen, der blev indledt med fanemarch og
åbningstale af Vejen borgmester i Vejen kommune.
Danmarks Samfundet overrakte ny fane til Bruxelles gildet. Fredslys koordinatoren
fortalte om næste års tema ”Mod til Fred”
Frimærkebanken overrakte en I-phone check på 48.000 kr. til LGs hjælpefond.
Vedtægter for landsgildet skulle ændres så Landsgildet ledelse skulle slankes for at
imødegå en strammere økonomi. Der var mange ændringsforslag som blev
debatteret. De mest yderliggående gik på at nedlægge landskontoret, nedlægge
distrikterne og lade Sct. Georg bladet udkomme digitalt. Efter debat blev
Landsgildeledelsens forslag vedtaget.
Nu består ledelsen af 3 personer og der nedsættes ad hoc-udvalg efter behov, som
arbejder ud fra kommissorium med reference til Landsgildeledelsen.
Fremover udkommer bladet Sct. Georg 4 gange om året og at alle Gildebrødre
bedes om muligt anmode kontoret om at få en digital udgave (se nyhedsbrev 20195, fra august) for vejledning. De gildebrødre der ikke har mulighed for at modtage
bladet digitalt, kan fortsat få det via gildets kansler. Bladene bliver sendt til gildets
kansleren, som viderebringer dem til det enkeltes gildes medlemmer.
Nyhedsbrevet der udsendes digitalt, vil fremover komme 10 gange om året.
Nyhedsbrevet indeholder kommende og aktuelle tiltag.
I den kommende periode vil LG-ledelsen arbejde for:
1. Gildernes bestående
2. Distrikterne og gilderne har/får fuldt medansvar, så gildebevægelsen i hele
landet stabilises i sit virke.
3. Bygge bro mellem distrikterne og gilderne i Danmark og gilderne i europæiske
lande.
4. Arbejde videre med de nuværende landsdækkende aktiviteter: Fredslys,
Sommerlys, Distriktsforum, Gm- stævne og Hotellet.
LS fremlagde budget som blev vedtaget.
LG-ledelsen blev genvalgt med 3 personer
Næste landsgildeting i Middelfart i 2021
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Budgetstatus: Jørgen
Skatmesteren fremlagde budgettet, det ser godt, hjælpe kassen er i overskud og
penge fra Intogo er indsat på separatkonto, så de kan forvaltes efter vedtægterne
Beretning fra grupperne:
1. gruppe - Lisbeth Andersen
Der er afholdt 1 gruppemøde, hvor der blev planlagt gildemøde
den 12. september og drøftet plan for kommende møde.
2. gruppe - Kirsten Bøgh.
Jytte valgt som gruppeleder. God gruppe der skal arrangere oktober
gildehal. Endnu ikke drøftet tema for kommende gruppemøder.
3. gruppe - Janne
Der er afholdt et gruppemøde, hvor vi planlagde fremtidige møder
4. gruppe - Camilla
Bjørn valgt som gruppeleder. Gruppen har haft 2 møder. Stod for
fødselsdagsgildehal 22.august og er ved planlægge gildemødet i
november
Beretning fra udvalgene:
Webmaster – Janne
Hjemmesiden holdes fint opdateret.
Der er et nyt tiltag – stort og småt, her prøver vi at samle alle faktuelle beslutninger.
DIM - Laila
Forsøger at skaffe midler ved at udgive et rundskuehæfte til salg næste efterår. Man
vil involvere spejderne i udformningen og skaffe annoncer til hæftet. Præmierne skal
være sponseret. Formålet er at skaffe lys i Afrika i form af solcellelamper.
Spejderkontakt – Jytte
Divisionsturnering med 2 deltagere (fra gildet)
Ledertræf på kasernerne i 2018, ledertræf i 2019 tur med Loa
Wasa-Wasa i februar 2019
DUKA i Rold blev aflyst
Fællesmøde med lederne i februar 2019 – tema: hvem er vi.
Fællesmøde med lederne i januar 2020
Hjælp til de gule spejdere i november 2019
Visioner for fremtiden
Oplysningsudvalget – Kirsten Bøgh
Ingen aktivitet.
Broderkæden, Vibeke
Intet at bemærke.
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Gildeborgsudvalget. – Jørn
Udvalget forsøger at få overblik over opgaver vedrørende vedligeholdelse af
Gildeborgen.
Bestyrelsen arbejder godt sammen.
Aktiviteter i Gildet 2019-2020
Evaluering af gildeudflugt 2019.
Skal vi fortsætte med bustur eller er der andre forslag?
Grupperne bedes diskutere mulighederne og evt. komme med oplæg til udflugt
2020. Forslag sendes til Gildeledelsen inden 1. november.
Fælles travetur den 4. januar 2020
Det blev diskuteret om der var interesse for gåturen, ud fra tilkendegivelser blev det
vedtaget at holde fast i gåturen.
Jubilæum den august 2020.
Udvalget er i gang med planerne. Der bliver afholdt reception den 21. august på
Gildeborgen. Gildets fest på Rold Storkro den 30 – 31. august er på plads.
Billeder og lignende vil blive modtaget med glæde med henblik på en
jubilæumsudgivelse.
Eventuelt:
Hjemmesiden. Der er kommet en pind, der hedder Stort og småt.
Her kan man læse om alle de ting, vi godt ved men ikke har skrevet ned: kaffe,
duge, forklæder og lign.
Vi skal have ny kansler ved næste gildeting, så grupperne bedes forberede det.
Camille spurgte om vores tilmelding er bindende. Det er den, men man kan spørge
arrangerende gruppe, om der er bestilt mad og i så fald regulere antallet.
Overskud fra de enkelte gruppers arrangementer, bestyres af gruppen og overføres
til gildets skatmester ved næste gruppedeling.
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