
 Referat af Gildeting den 11. marts 2015 

 

GM Annie Sperling bød vedkommen til gildetinget og vi indledte med at synge ”Fuglene letter mod 
vinden”. 

Dagsordenen var: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Beretning fra gildemesteren 
3. Beretning fra grupper og udvalg 
4. Revideret regnskab 
5. Budgetforslag og fastsættelse af kontingent 
6. Valg af gildeledelse og suppleanter 
7. Valg af herolder og suppleanter 
8. Valg af revisorer 
9. Valg af udvalg 
10. Eventuelt. 

1. Valg af dirigent og referent. 

Dirigent blev Lis Andersen, som kunne konstatere at tinget var rettidigt indvarslet. Referent blev Jytte 
Højmark. 

Der var mødt 27 ud af 30 gildebrødre. 

2. Gildemesterens beretning 

Jeg vil gerne starte med et lille GRUK om gamle sandheder der vendes. 

Tanker skal tænkes af den som tør, 
undren skal ingen spare på, 
og det er en tåbe, som ikke spør’ 
om mer’ end ti vise kan svare på. 

I dag er vi 30 gildebrødre. Gennem det sidste år har vi mistet Frank og Busser. 

Til april får vi en ny gildebror, da Eva Madsen har ønsket at blive overflyttet til 10. gilde. Det er en 
glædelig nyhed og vi glæder os meget til at se hende hjemme i folden. 

Siden sidste gildeting har vi holdt 5 gildehaller: 

Vi startede gildeåret med Sct.Georgs Gildehal, hvor vi hørte Sct.Georgs Budskabet, fornyede vores 
gildeløfte, og ikke mindst fejrede vi Anne-Lise og Prebens 25 års jubilæum som gildebrødre. 

Vores friluftsgildehal blev holdt i Gildeborgens have sammen med vores norske gildebrødre, en meget 
dejlig aften med godt vejr, og hvor nordmændene fik lov at synge alle vers i den norske nationalsang 
”Ja, vi elsker dette landet.” Robert holdt en flot gildemestertale om sammenholdet i Norden, og om 
gildebevægelsen. Laila holdt 5 min. Sct.Georg på norsk og dansk om kultursamarbejde mellem 
Danmark/Norge. Vi fik en god middag indendørs og fik rig lejlighed til at vise vores flotte gildeborg 
frem. I august var vi samlet til fødselsdagsgildehal i gildeborgen og her lyttede vi alle til Leo Nielsens 
fødselsdagstale. Det var et dejligt tilbageblik på mange gode timer i 10. gilde. 



I oktober holdt vi international gildehal med oplæsning af Det Internationale Gildebudskab. 

Det nye år startede med Nytårsgildehal, hvor Bjørn i 5 min. Sct.Georg gjorde os meget klogere på 
konsekvenserne af iltmangel i hjernen. Efter gildehallen var Kirsten S. vært ved en perlende 
fødselsdagsdrik. 

Vi har haft 5 gildemøder. 

En sommeraften i maj mødtes vi ved Poulstrup Kalkværk, og hørte noget om floraen. Vi kørte ned til 
søen og gik gennem det bakkede landskab ud til Fuglesøen, hvor vi spiste vores medbragte mad. I vores 
album kan I finde gode billeder fra turen, hvor Poulstrup bakker viste sig fra bedste side. 

I september besøgte vi Springeren og fik en god guidet tur af Mads Sølver. 

I november fik vi besøg af solotrompetist Per Iversen, der holdt alle i ånde med sine fortællinger og 
musik. 

Vores julemøde i december blev holdt traditionelt med spisning, pakkespil, historie og sang omkring 
juletræet. 

Februar måneds gildemøde var et kombinationsmøde, hvor Jørn startede aftenen med kursus i brug af 
hjertestarter, og flere af os fik afprøvet vores kunnen med testdukken. Efterfølgende holdt Åge et 
spændende foredrag om hans oplevelser af besættelsen i Silkeborg og med fokus på, hvor spejderne 
havde været indblandet i hjælpearbejdet. 

Vi har i år haft besøg af vort norske venskabsgilde. Vi havde på ankomstdagen, en festlig kammerat-
skabsaften i Lindholmspejdernes hytte og lørdag havde vi inviteret vore gæster med på vores årlige 
bustur, der gik til Fyrkat.  Niels delte ud af sin store viden om vikingetiden. Efter medbragt frokost ved 
Mariager, kørte vi langs fjorden til Hadsund, hvor Robert levende fortalte om området med fokus på 
saltudvindingen. Søndag morgen sluttede besøget med morgenkaffe i Lindholmhytten. 

Gildeledelsen har inviteret på to spadsereture. En i september, hvor vi gik gennem det gamle arbejder-
kvarter ved Nordkraft. Her stiftede mange bekendtskab med den grønne cafe i Nordkraft. Den anden 
tur var på en solskinsdag i januar. Her startede vi ved Loa, hvor Leo Kjær fortalte levende om skibet. Vi 
gik derefter vestpå langs fjorden og rundede øen vest for jernbanebroen. Kirsten B. havde fået en aftale 
med Fremtidens plejehjem, hvor vi fik kaffe og smørrebrød. 

I august var 20 af gildets brødre sammen med gæster på en fremragende weekend-tur i General Ryes 
fodspor til Fredericia, hvor minibyen såvel som hovedbyen blev beset, og hvor skanserne blev betrådt. 

Vi har haft et gilderådsmøde i oktober, hvor vi hørte om gruppernes trivsel og planer. Gildeledelsen har 
afholdt 3 gildeledelsesmøder. Der har været god opbakning til billetsalget på væddeløbsbanen, det er 
både indbringende og hyggeligt, hvor vi får mange gode samtaler dels med hinanden og dels med 
deltagerne. 

Preben har deltaget i gildemesterstævnet i Horsens som 10. gildes repræsentant. 

På tværs af gilderne i Aalborg har der været god opbakning fra 10. gilde. Mange fra gildet deltager både 
som arrangører og som deltagere. I maj deltog mange af gildets piger i Ladywalk, hvor gilderne fra 
Aalborg vandt 2. præmie for næststørste fremmøde. I juni var der Drageskydning, i juli Vesterhavs-
march og i august friluftsgildehal ved Buderup Ødekirke. Ved flygtningehjælpsindsamlingen i november 
var opbakningen fra 10. gilde stor. Betty og Verner havde lagt et stort arbejde i organisationen. Vi var 
samlet til Fellowshipdag, Fredslysarrangement i Vor Frue Kirke samt Nytårskur. 

Mange deltager i de forskellige laug: sangerlaug, kulturlaug, stifinderlaug og spejderlaug. Andre tager 
aktivt tøjet på. Robert knokler i de historiske samlinger, får hjælp af Jørn her i Aalborg. Aage har 
afsluttet sit værk om Silkeborgspejderne. Sammen med andre gildebrødre har jeg solgt ispinde på E 
2014-lejren ved Kliplev. Vi er flere, der har frosset under årets Wasa-Wasaløb og således har vi 



tilsammen nydt og ydet en stor indsats for os selv og for gilderne. Det vi samles om, er spejderidéer for 
voksne, en fællesskabskultur. 

3. Beretning fra grupper og udvalg 

1. gruppe – Aage Schmidt Pedersen: Gruppen fungerer godt og der har været diskuteret mange ting, 
lige fra økologi, atmosfæren og andet. Har haft 2 muligt nye på besøg, men der har ikke været yderligere 
kontakt. Alle vil gerne tale og det kan være et problem at alle bliver hørt. Sommerafslutningen foregik i 
Anne-Lise og Prebens sommerhus, med efterfølgende middag på Strandingskroen, og dette års 
afslutning er henlagt til ”Den gamle by” i Århus. 

2. gruppe – Kirsten Særmark: Gruppen mistede desværre Busser, og vi vil altid mindes hende som en 
sej og skøn gildebror. Der har været afholdt 7 gr.møder, de fleste med deltagelse af Busser. Der er 
blevet fortalt om medlemmernes liv, og frem for alt hygget sammen. Gruppen har tilrettelagt turen til 
Poulstrup Sø med Annie som guide. Gruppen stod for udflugten i juni med nordmændene til Fyrkat. 
Gildemødet i november med Per Iversen var også arrangeret af 2. gruppe. 

3. gruppe – Carl Højmark:  Gruppen har fungeret godt og kan se tilbage på et positivt gildeår. Desværre 
mistede vi Frank Lassen i september. Med gildeledelsen har vi arrangeret fødselsdagsgildehal i august og 
julemødet i december, og vi har opgaver i forbindelse med udflugten i maj. Vi har haft 7 gruppemøder 
og planlægger yderligere 3 inden sommerferien. Sommerturen blev – lidt forsinket – afviklet i Saxild. 
To gange har vi haft besøg/kontakt med henblik på nye gildebrødre, men desværre uden held. 

4. gruppe – Annette Ankeraa: Gruppen har som sædvanlig lavet en rulleplan for gruppemøderne, da vi 
har flere som er arbejdsramte. Det har fungeret godt. Vi har haft rigtig mange gode og debatrige møder 
hos hinanden, hvor vi arrangerede weekendturen til Fredericia i august sidste år. Vi har tilrettelagt 
gildemøde og nytårsgildehal. 4. gruppe står for friluftsgildehal den 16. juni, og weekenden før holder vi 
vores gruppeafslutning på Mandø, som vi har sparet sammen til. Thy-turen i august har vi også været 
med til at tilrettelægge, så vi har virkelig haft mange projekter i gang. Dejligt at så mange kan deltage i 
Thy-turen.  

Beretning fra udvalgene: 

Oplysningsudvalget: består af Annie Sperling, Vibeke Rasmussen og Annette Ankeraa. Ingen 
aktiviteter. 

Spejderkontakt: Jytte Højmark: Vi har haft 8 møder og afholdt flg. arrangementer:   

April: Indvielse af ”Den grønne naturplads” i Åbybro 

Maj: Sæbekasseløb i Vestbjerg 

Juni: DUKA-CITY på Fjordmarken 

August: Ledertræf på Egholm 

Oktober: Spejderkontakt udvalgsmøde 

November: Byløbet ”Ålborg op og ned” 

Wasa-Wasa 2015. 

Kommende aktiviteter: 

19. marts: Bagedyst på Gl.Torv med deltagelse af 24 patruljer. ( Jens Bang div.) 

13.-16. maj: Lejr v. Lille Vildmose Centeret. 

25.07-01.08: Vendelbo Jamboree i Mosbjerg (Jens Bang), med ca. 1000 spejdere. 



11.-13. september: Div.turnering på Rosenholt. 

GIM: Laila Haugen: GIM-repræsentanterne i gilderne har i den indeværende periode afholdt flere 
møder med orientering om internationale aktiviteter på dagsordenen. Desuden har der været en række 
møder vedr. ”Lys i Afrika” med den tanke, at dette projekt kunne etableres i Landsregi. Palle Bjørn-
strup, Tage V. Andersen og undertegnede har sammen med en repræsentant fra Energi Nord haft et 
orienteringsmøde med Landsgildeledelsen. Projektforslaget vil ifølge dagsordenen i en eller anden form 
blive taget op på DIS-weekend i april 2015. Det er p.t. uklart om vi kan deltage i dette møde. 

Kontaktperson Vesterhavsmarch: Lis Anderen: Som bekendt var der underskud sidste år, pga. vejret og 
deraf følgende færre deltagere, desuden ekstraordinære udgifter (medaljer o.a.). Der har været møde i 
udvalget den 11. marts, og forberedelserne til dette års march er allerede i gang (annoncesalg). Lis gjor-
de opmærksom på, at Finn Bramsen stopper som formand, så der skal findes en ny til næste års march. 

Webmaster: Janne Voss Hansen: Der ligger efterhånden rigtig meget på 10. gildes hjemmeside, og 
ønsket er at mange vil se det. Hjemmesiden erstatter de gamle scrapbøger, og der er nu link til 
Landsgildet og Face book. Gildeposten vil også blive digital. 

Væddeløbsbanen:  Vibeke Rasmussen: Der har været 7 møder, og der er nu udsendt ny vagtplan for i 
år. 

Skatmester Jørn A. Poulsen fremlagde: 

4. Revideret regnskab – som blev godkendt 

5. Budgetforslag og fastsættelse af kontingent for 2015  

 Kontingentet bliver ikke forhøjet. – blev godkendt 

6. Valg af gildeledelse og suppleanter:  

Gildemester  Anne-Lise Mølgaard Suppleant Annie Sperling  

Gildekansler  Kirsten Bøgh Nielsen Suppleant Janne Voss Hansen 

Gildeskatmester Carl Højmark  Suppleant Jørn A. Poulsen 

7. Valg af herolder og suppleanter   

Stavherold  Edith Mathiassen Suppleant Leo Kjær Nielsen 

Faneherold  Niels Voss Hansen Suppleant Bengt L. Christensen 

8. Valg af revisorer:     

Leo Nielsen og Niels Voss Hansen 

1. Suppleant   Verner Kjærsgaard 

2. Suppleant  Aage Schmidt Pedersen 

9. Valg af udvalg m.v. 

Oplysningsudvalg Består af Annie, Janne og Annette  

GIM  Laila Haugen 

Spejderkontakt Jytte Højmark 

Broderkæden  Robert Madsen 



Skriver til posten Jytte Højmark 

Vesterhavsmarch Lis Andersen 

Webmaster  Janne Voss Hansen 

Væddeløbsbanen Vibeke Rasmussen 

10. Evt. 

Efter diskussion om antal af medlemmer i hver gruppe, blev henstillingen til gildeledelsen, at arbejde 
mod 5 grupper. 

Mødetidspunktet for start af gildehaller og møder, blev ligeledes diskuteret. Henstillingen til 
gildeledelsen var, at lade det være op til arrangerende grupper. 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og gildemesteren afsluttede gildetinget. 

 

Underskrevet og godkendt af gildeledelsen 

 


