
Referat af gildeting 31. marts 2016 

27 gildebrødre var mødt. 

Dagsorden: 

Pkt. 1. Valg af ordstyrer og referent. Niels Voss Hansen og Jytte Højmark. 
Indkaldelsen var lovligt indvarslet 

Pkt. 2. Gildemester Anne-Lise Mølgaards beretning: 

10. gilde består i dag af 31 gildebrødre. Siden sidste gildeting er der afholdt 5 
gildehaller og 8 gildeledelsesmøder. 

I årets løb har der været følgende arrangementer: 

Friluftsgildehal – hvor vi fejrede Lis 70års fødselsdag. 

Fødselsdagsgildehal – hvor vi selv stod for arrangementet, da vi ikke havde 
nogen forpagter. 

Oktobergildehal – hvor Det Internationale Gildebudskab plejer at blive læst 
op, men desværre ikke var nået frem. 

Det nye år begyndte med Nytårsgildehal, hvor Hans Dahls 60 års gilde-
jubilæum blev fejret. Stadsgildemester Flemming Hansen deltog og ønskede 
gildet et godt nytår.  

I august var 22 gildebrødre på en tredages tur til Nordvest Jylland og Thy. 

Det første gildemøde var besøg på Forsvarsmuseet. 

Der har været 2 gåture – i november var vi ude at ”går på vandet” i Ålborg, 
og nytårsturen var i Hammer Bakker. 

Gildeledelsen har deltaget i diverse møder indkaldt af stadsgildet. 

Gildet er stadig billetsælgere på Travbanen – tak til Vibeke, som sørger for 
styringen. 

Mange fra gildet har deltaget i forskellige laug: Sangerlaug – Kulturlaug og 
Stifinder. Vesterhavs marchen havde deltagelse i både komite og den 
praktiske gennemførelse. Robert og Jørn tager sig stadig af De Historiske 
Samlinger. Vi deltager også i WasaWasa løbet. Gildet yder også hjælp ved 
Dansk Flygtningehjælp.  Koordinatorer er Betty og Verner. 

Tak til alle for jeres indsats. 



Det der har fyldt meget det sidste år er afklaringen om Gildeborgens fremtid. 
Det er endelig faldet på plads – og bør nu gives en tænkepause. 

Gildet var også på udflugt til Aggersborg i lejet bus i maj. En god tur, bortset 
fra vejret. Så en planlagt sejltur på Frederik VII  kanal måtte aflyses.                         
I stedet fik vi et foredrag og besøg på Limfjordsmuseet. 
 
1. oktober var der gilderådsmøde, hvor Stadsgildets aktiviteter blev 
gennemgået, bl.a. andespil og ridderhal – som blev aflyst – indsamling til 
Dansk Flygtningehjælp, Stadsgilderådsmøde, Fredslyset i Gug kirke og 
Nytårskur i Hasseris Kirke. 
18-20. september blev der afholdt Landsgildeting i Køge. 
I november var vi på besøg på Letbanesekretariatet og i december havde vi 
julemøde, traditionelt som vi plejer. 
I det nye år var vi på gåtur i Hammer Bakker, og det sidste gildemøde var i 
februar med foredrag af Bengt Christensen om hans opvækst på Sumatra. 
 
Pkt. 3:  Beretning fra grupper og udvalg. 
 
1. Gr.: Janne Voss Hansen. 
Gruppen har ingen faste emner. Startede første møde i solskin i Anne-Lise og 
Prebens sommerhus. De har planlagt fødselsdagsgildehal, og snakket meget 
om gildeborgen. Planlagt julemøde og været på besøg i Jens Bangs stenhus. 
 
2. Gr.: Eva Madsen (suppl. Betty) 
Afholdt 6 møder og aflyst 2 pga. sygdom. Vælger emner som skal diskuteres. 
Arrangeret nytårsgildehal med Hans Dahls jubilæum. 
 
3.Gr.: Bengt Christensen 
Afholdt 5 møder. Planlagt gildehal i oktober og gildemøde i februar. Står også 
for turen til Norge. 
 
4.Gr.: Bjørn Mathiassen 
Holder møder hver måned og har fået 2 nye gildebrødre på bedding. Ingen 
faste diskussionsemner. Arrangeret gildemødet på Letbanesekretariatet og er i 
gang med Sct.Georgs gildehallen. 
 
Beretning fra udvalgene: 
 
Oplysningsudvalget ved Annie Sperling – intet nyt. 



Spejderkontakt ved Jytte Højmark – Der har været 4 møder. Vi har deltaget i 
WasaWasa. Kommende arangementer: Jens Bang div. 25 års jubilæum, 
ledertræf i september, KFUM distriktsturnering i Flamsted og Fredslyset. 
GIM ved Laila Haugen – jævnlige møder, arbejde med SOS børnebyerne.  
Arbejde med unge kvinder i Ålborg øst, som lærer at sy, og kontakt med 
andre unge, også grønlandske. Der er solgt mange solcellelamper. Samarbejde 
med Folkekirkens Nødhjælp. Møder i Vejle 16.og 17. april. 
Vesterhavsmarch ved Lis Andersen – 2015 blev en succes, hvor 
Julemærkehjemmet blev støttet og med et overskud på 20.000. Planlægning af 
årets march er i fuld gang, sponsorer ønskes.  
Webmaster Janne Voss Hansen – Stadsgildets referater og dagsordener ligger 
på nettet. Vi er også på Face book. Gildeposten er også kommet på nettet. 
Væddeløbsbanen ved Vibeke Rasmussen – har haft 7 mødedage og 2 
aflysninger. Vi får løn efter antal deltagere. I 2016 har vi kun 4 gange. 
Spilleboxen er nedlagt. 
Norgesudvalg ved Bengt L. Christensen – Turen er den 22-24. april og den 
gennemføres i Sverige. Der er desværre kun 6 deltagere. 
 
Pkt. 4: Indkomne forslag – der var ingen. 
 
Pkt. 5: Revideret regnskab ved Carl Højmark – blev godkendt. 
Pkt. 6: Budgetforslag og fastlæggelse af kontingent for 2016 – blev godkendt 
med en stigning i kontingent pga. øget Stadsgildekontingent (Gildeborgen). 
Pkt. 7: Valg af gildeledelse og suppleanter: 
Følgende blev valgt: 
 
Gildemester Edith Mathiassen, suppleant Anne-Lise Mølgaard 
Gildekansler Kirsten Bøgh Nielsen, suppleant Janne Voss Hansen 
Gildeskatmester Carl Højmark, suppleant Jørn Anton Poulsen 
 
Pkt. 8: Valg af herolder og suppleanter. 
Følgende blev valgt: 
 
Stavherold Johs. Christiansen, supplant Leo Kjær Nielsen 
Faneherold Niels Voss Hansen, supplant Bengt L. Christensen 
 
Pkt. 9: Valg af revisorer: 
Følgende blev valgt:  
 
 Leo Nielsen og Niels Voss Hansen 
 1. suppleant: Verner Kjærsgaard 



 2. suppleant: Jørgen Bøgh Nielsen 
 
Pkt. 10: Valg af udvalg m.v.: 
 
Oplysningsudvalg:  Jørn Poulsen 
GIM:   Laila Haugen 
Spejderkontakt:  Jytte Højmark 
Broderkæden:  Robert Madsen 
Skriver til Gildeposten: Annette Ankeraa 
Vesterhavsmarch:  Lis Andersen 
Webmaster for 10.gilde: Janne Voss Hansen 
Væddeløbsbanen:  Vibeke Rasmussen 
10. gildes Norgesudvalg: Bengt Christensen 
 
Pkt. 11: Eventuelt: 
 
Det blev vedtaget at hver gruppe selv afgør, hvordan man vil gennemføre et 
arrangement også rent økonomisk. 
Vibeke kom med et forslag til at holde loppemarked. Diskuteres videre i 
grupperne. 
 
Gildetinget sluttede og Niels takkede for god ro og orden. 
 
 
 

Ref.: Jytte Højmark 
 
Godkendt af gildeledelsen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 


