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Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 
10. Sct. Georgs Gilde. 

 
Gildemester Annie Sperling bød velkommen til Gildeting 2014. 
 
Der blev holdt en lille mindestund for Inger Carøe og Inger Lassen. 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af ordstyrer, referent og 2 stemmetællere 
 
Ordstyrer: Niels Voss Hansen 
Referent: Annette Ankeraa 
Stemmetæller: Verner Kjærsgaard og Jytte Højmark 
 
Niels konstaterer, at Gildetinget er lovligt indvarslet i flg. Gildevedtægterne 
Der er mødt 26 gildebrødre, hvorfor generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 
 
 

2. Beretning fra Gildemester 
 
Vi er i dag 32 gildebrødre, da vi siden sidst har mistet 2 gildebrødre og Poul Særmark- 
Thomsen har meldt sig ud på grund af sygdom. 
 
Siden sidste gildeting har vi holdt 5 gildehaller. 
 
Sct. Georgsgildehallen hvor vi hørte Sct. Georgsbudskabet, Olafur Proppe fra Island 
havde taget udgangspunkt i spejderlivets patrulje liv gennem hvilket der ligger en livslang 
uddannelse rejse, vi dannede broderkæde og fornyede vores gildeløfte.  Vi indsatte ny 
kansler og ny stavherold. I Sct. Georgshallen fejrede vi Bjørns 25 års jubilæum med 
mange gæster. 
 
I juni holdt vi Friluftsgildehal i Wasa-Wasa hytten, og igen havde vi et dejligt jubilæum, idet 
Janne og Niels holdt 40 år jubilæum. 
 
Efter sommeren startede vi med Fødselsdagsgildehal i Gildeborgen, hvor de nye grupper 
sørgede for en hyggelig eftergildehal. 
 
I oktobergildehallen hørte vi det internationale fellowshipbudskab, som også havde en 
hilsen med om spejderideen for voksne fra den nye landsgildeledelse,  
Det nye år startede med nytårsgildehal, hvor Niels holdt 5 min. Sct. Georg over begrebet 
”hvor blev tiden af” 
 
Vi har holdt 5 gildemøder: 
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I maj var vi på guidet tur i Halkær Mølle Naturcenter ved Nibe, igen i september var vi ude 
i det fri med besøg på Heden Vingård ved Langholt. I november var vi ”med” Robert og 
Eva en tur til U.S.A.. Vi holdt traditionelt julemøde i december med risengrød, dog uden 
mandel, der var ingen der fandt en Ferrari-sport i julegaverne, men mange andre dejlige 
og opfindsomme ting 10 x 10 cm. Ved vores sidste møde fik vi rørt stemmebåndene, og nu 
er det ganske vist 10. gilde kan synge. 
 
Gildet har også været på udflugter: 
 
Forårsudflugten gik til Frederikshavn med guidet rundvisning i Bangsbo Fort og derefter 
Bangsbo Museum. Vi fik dejlig frokost og havde det hyggeligt i bussen. I eftersommeren 
var mange med på en utrolig veltilrettelagt tur til Mols og Djursland. 
 
Vi startede år 2014 med en lille gåtur langs Limfjorden, omkring Fjordbyen og med 
afslutning på Strand Pavillonen. 
 
Vi har haft et gilderådsmøde den 10. oktober 2013, og vi har afholdt 4 gildeledelsesmøder. 
Der har været god opbakning om væddeløbsbanen, hvilket indholdet af hjælpekasse også 
er bevis for. 
 
Gildebrødre fra 10. gilde har været aktive i mange sammenhæng.   
Deltagelse af indsamling til flygtning hjælpen, aktive i spejdersammenhæng som, hvilket 
Jytte vil fortælle om, aktive i spejder museums arkivarbejde, skribent om 
Silkeborgspejdernes liv og virke, deltagelse i ”De historiske Samlinger på Houns Odde” og 
ikke mindst været repræsenteret i stadsgildets arrangementer. 
 
Stadsgilde regime: 
 
I Stadsgildet er vi godt repræsenteret med ”embedsmænd” både som kansler og som 
DUS. 
Der har været afholdt 4 stadsgilderådsmøder og et stadsgildeting. 
Mange har deltaget i Vesterhavsmarchen, Drageskydning, Buderup Ødekirke gildehal, 
Fellowshipdag i Gildeborgen, Fredslysarrangement i Klosterkirken, Nytårskur. 
Mange deltager i stadsgildets forskellige laug: sangerlaug, kulturlaug, stifinder laug. 
Vi har sammen med andre gildebrødre været med til at lave mad på Spejdermusik-
festivalen. 
 
Den samlede gildeledelse har deltaget i Landsgildetinget i Slesvig på A.P.Møllerskolen, 
hvilket var en lærerig og spændende oplevelse. Specielt var det rart at se, hvilken stor og 
forskellig organisation vi er en del af. 
 
Af at være 32 gildebrødre synes jeg, vi gør et godt og aktivt gildearbejde, til glæde for 
andre og ikke mindst os selv.  
 
Vi er nu, rundt om i grupperne, godt i gang med planlægning af vores arrangementer her i 
2014. Vores næste gildehal vil være med endnu 2, der har 25 år jubilæum. I juni får vi 
besøg af vores norske venner. Vores sommerudflugt går til Fyrkat. Og i august planlægger 
gruppe 4 en spændende tur til Fredericia.   
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3. Beretning fra grupper og udvalg. 
 

Grupperne. 
 

1. gruppe: Aage Schmidt Pedersen. 
 
Aage fortalte humoristisk, at man risikerer at blive valgt til formand, hvis man møder op til 
første gr. møde. De er 8 i gruppen, som fungerer godt. Opgaverne bliver løst af andre, hvis 
man bliver syg. Der har været forsøg med en udvidelse af gruppen, men det gik ikke. 
Gr. møderne begyndte tidligt, da de skulle arrangerer Fødselsdags-gildehal. Endvidere 
julemøde i 2013, og de skal arrangere gildemøde i forbindelse med besøg fra Norge. 
Aage syntes at kontingentet var meget højt til Stadsgildet, og ville derfor gerne diskutere 
Stadsgildets økonomi under punkt 6. i dagsordenen. 
 

2. gruppe: Kirsten Særmark-Thomsen. 
 
Det er en god gruppe, som havde deres første gr. møde i august. Indtil nu har de haft 6 
gruppemøder. Busser har det ikke ret godt, hun er på hospitalet i øjeblikket. 
De har valgt, at et gruppemedlem ved hvert gruppemøde, fortæller om et årti. Det har de 
haft meget sjov ud af.  
De har stået for gildehal og nytårsgildehal. De arbejder med at arrangere turen til Fyrkat i 
forb. med Norgesbesøget. Der har været 2 gr. møder i foråret. 
 

3. gruppe: Carl Højmark. 
 
Gruppen fungerer godt. Gruppen har stået for oktober gildehal, nytårs tur og gildemøde. 
De har haft 6 gr. møder. Gruppen nyder godt af, at der ikke er nogen er arbejdsramte, 
derfor har de valgt, at afholde gr. møder til frokosttid om fredagen.   
 

4. gruppe: Annette Ankeraa. 
 
Vi er en meget aktiv gruppe med flere arbejdsramte, derfor har vi lavet en rulleplan for 
vores møder. Gruppen fungerer godt, og vi har haft mange gode og hyggelige møder med 
megen snak, hvor vi har fået tilrettelagt Gildemøde, den kommende Sct. Georg Gildehal, 
været på udflugt til ”Den gamle by” i Århus, hørt Mamma Doc, og ikke mindst ved at 
planlægge 10. Gildes weekend udflugt sidst i august til Fredericia. Det bliver spændende. 
 

Udvalgene. 
 

Oplysningsudvalg: Laila Haugen. 
 
Der har ikke været nogen møder. 
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Spejderkontakten: Jytte Højmark. 
 
Vi er i gang med at arrangere ledertræf i august – der skal foregå på Egholm. 
Vi har DUKA – City den 27.- 29. juni i Aalborg, med overnatning på Fjordmarken. Der er 
foreløbigt tilmeldt 573 spejdere. Der er brug for hjælpere ved poster og tilberedning 
/udlevering af mad. Her om senere. (DUKA står for De Uniformerede Kops i Aalborg) 
Der er international sommerlejer på Stevninghus Spejdercenter den 22.- 31. juli. 
Der vil blive arrangeret et efterårsløb for de 8-12 årige. 
 

GIM: Laila Haugen. 
 
Laila fortalte, at det er svært at redegøre for, hvad der er sket. De har ikke haft mange 
møder, og formanden er flyttet til Kbh. Det sidste møde var den 20. marts sidste år.  
Der er skabt kontakt til unge indvandre gennem en socialrådgiver. Her vil man prøve på, at 
påvirke de unge til, at komme i gang med en uddannelse. De unge er omkring 20 år. 
 

Kontaktperson Vesterhavsmarch: Lis Andersen. 
 
Lis har ikke hørt noget fra komiteen, men der går nogle rygter om, at materiellet er ved at 
blive repareret, så der bliver nok til noget. 
 

Webmaster: Janne Voss Hansen. 
 
Janne har siddet og hygget sig med at lægge rigtig mange billeder fra perioden 1970-2005 
ind på hjemmesiden. Håber, at der er rigtig mange, der kan få glæde af dette. Gå blot ind 
på hjemmesiden og se vores historie fra den tid i billeder. 
 

Væddeløbsbanen: Vibeke Rasmussen. 
 
Vibeke fortalte, at 10. gilde har haft 11 vagter med 4 personer pr. vagt ude på travbanen i 
2013. En enkelt gang var de 5. Der været 19 personer til at dække disse vagter. 
Det er gode og ”nemme” penge at tjene til gildet. Vi får penge pr. person, så det er meget 
vigtigt, at den enkelte husker at melde afbud til Vibeke, hvis man bliver forhindret i at 
komme til sin vagt – så har Vibeke mulighed for at finde en erstatningsvagt. 
 

4. Revideret regnskab forelægges af gildeskatmester. 
 
Jørn gennemgik regnskabet for 10. gilde og hjælpefonden. 
Der var ingen spørgsmål og regnskaberne blev godkendt. 
 

5. Stolelift i Gildeborgen. 
 
Annie orienterede om det udsendte materiale og økonomien omkring køb af en stolelift til 
Gildeborgen. 
Annie bad om en skriftlig afstemning, om 10.gilde ønsker at være med til køb af stolelift 
ved Gildeborgen, inden vi åbnede op for en debat om materialet.  
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Der skulle stemmes JA eller NEJ – der var afleveret 2 fuldmagter til ledelsen. 
 
Der blev enstemmigt stemt NEJ. 
Derfor bortfaldt debatten omkring det udsendte materiale.   
 

6. Budgetforslag og fastsættelse af kontingent for 2014. 
Gildeledelse forslår en kontingentforhøjelse på 50 kr. 
pr. kvt. 
 
Jørn gennemgik det kommende budget for 2014 uden og med en kontingent forhøjelse.  
Når vores kontingent fordeles med 94 kr. til Landsgildet, 153 kr. til Stadsgildet, så er der 
kun 52 kr. tilbage pr. kvt.til udgifter og aktiviteter i 10. gilde. 
 
Aage åbnede op for en nedsættelse af kontingentet til Stadsgildet. Han mente, Stadsgildet 
godt kunne bruge noget af vores formuepenge, så der på denne måde kunne blive flere 
penge til gilderne. 
Der var ingen, der vidste, hvor stor Stadsgildes formuen er, og hvor mange penge der er 
bundet til Gildeborgen. 
Der var ikke yderligere kommentar, og forslaget om kontingent forhøjelse på 50 kr. pr. kvt. 
blev vedtaget. 
 
Anne-Lise åbnede en debat om, at man kunne spare nogle penge ved at køre i egne biler, 
i stedet for at køre i en fælles bus ved forårsudflugten. 
 Andre sagde, at der var flere gode formål med at køre i samme bus. Alle havde mulighed 
for at deltage. Det er godt for fællesskabet, at vi kan hygge os sammen på hele turen, og 
måske drikke en øl mere osv. Sidst og ikke mindst, vi ankommer ALLE på samme tid til de 
forskellige ting, som vi skal se, og ingen behøver at tænke på, at de skal køre, før vi er 
tilbage i Aalborg. 
 
 

7.  Valg af gildeledelse og suppleanter: 
 
Gildemester  Annie Sperling  
Suppleant  Vibeke Rasmussen   
 
Gildekansler  Kirsten Bøgh Nielsen                                
Suppleant       Janne Voss Hansen              
 
Gildeskatmester Jørn Poulsen    
Suppleant   Carl Højmark                        
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8. Valg af herolder og suppleanter: 
 
 Stavherold:  Leo Kjær Nielsen.   
 Suppleant:                      Annette Ankeraa.     
 
 Faneherold : Niels Voss Hansen.                   Bengt L. Christensen – afgår. 
Suppleant:                      Bengt L. Christensen. 
 
 

9. Valg af revisorer: 
  
Leo Nielsen.                                               
Niels Voss Hansen.      
 
1. suppleant: Verner Kjærsgaard.   
 2. suppleant: Aage Schmidt Pedersen.   
  
  
10. Valg af udvalg m.v.: 
 
 Oplysningsudvalg:                              Annie  Sperling. Laila Haugen – afgår. 
 GIM:                       Laila Haugen.                           
 Spejderkontakt:                      Jytte Højmark.                          
 Broderkæden:                      Robert Madsen.                        
 Skriver til gildeposten:                        Jytte Højmark.                           
 Kontaktperson til Vesterhavsmarch:   Lis Andersen.                         
 Webmaster for 10. gilde:                    Janne Voss Hansen.   
 Væddeløbsbanen:                              Vibeke Rasmussen.                  
 

11. Eventuelt 
 
Kirsten Bøgh har tidligere besøgt Busser, hvor hun havde det godt, og regnede med at 
deltage i 10. gilde Gildeting. Desværre er hun blevet dårligere og er stadigvæk på 
hospitalet. Kirsten skulle hilse og sige tak for chokoladen. 
 
Merete skulle hilse fra Frank. Han er kommet på hospitalet, men er ved godt mod. 
 
Robert sagde, at det har set sløjt ud for spejderbevægelsen, men nu er der fremgang at 
spore. 
Der er stor optimisme til fremtiden, og vi skal tro på det nye slogan fra Landsgildetinget, 
som er ”Mod nye horisonter”. Vi skal være begejstret. Vi er selv blevet ældre, og 
spejderbevægelsen vil nok se anderledes ud i fremtiden, end da vi startede, men det hele 
handler om socialt samvær, som skal udleves i hverdagen. 
 
Annie afsluttede 10.gildes Gildeting af med en stor tak til alle i 10.gilde for deres 
arbejdsindsats og støtte til de forskellige arrangementer i gildet. 


