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Vedtægter for Broderkæden:
§1
§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.
§ 6.

§ 7.

Navn og hjemsted:
Broderkæden for Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
Formål:
Broderkædens formål er at træde økonomisk hjælpende til ved et medlems død. Der udbetales p.t.
kr. 5.000,00. Dette beløb kan af en enig bestyrelse ændres, når Broderkædens økonomi og tiden
taler derfor. Beløbet udbetales på en tilbørlig og diskret måde til den efterladte ægtefælle eller den
pårørende, der tager sig af begravelsen/bisættelsen.
Et medlem er berettiget til at fravige nævnte bestemmelser vedrørende udbetaling og indsætte,
hvem han/hun ønsker begunstiget. Dette skal meddeles Broderkædens kasserer skriftligt.
Sammen med beløbet overrækkes, efter bestyrelsens skøn, kondolencebuket og eller bårebuket
ved begravelsen/bisættelsen.
Beløbet kan ikke af medlemmet transporteres eller gøres til genstand for arrest eller udlæg.
Medlemmer:
1. Ethvert medlem af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg har adgang til at blive medlem af
Broderkæden inden den pågældende fylder 65 år.
2. Indmeldelse i Broderkæden skal ske senest 5 år efter optagelse i et Aalborg-gilde. Ved
optagelse i gildet udleveres Broderkædens vedtægter.
3. Ved indmeldelse indbetales straks kr. 50,00.
4. Ved et medlems død er kæden brudt, og for at starte en ny skal hvert medlem indbetale kr.
35,00. Såfremt indbetalingen ikke sker inden den dato, der er påført opkrævningen, som
seneste indbetalingsdato, kan bestyrelsen uden varsel slette medlemmet. Af praktiske grunde
kan kassereren vælge at opkræve flere brudte kæder på én gang.
5. Såfremt et medlem overføres til et gilde udenfor Aalborg-gilderne, er vedkommende medlem,
indtil den kæde, som der er betalt medlemskab for, brydes ved dødsfald, men medlemmet kan
ikke fortsætte medlemskabet af en ny kæde
Ved udmeldelse eller eksklusion af Aalborg-gilderne fortabes medlems- rettighederne, og
medlemmet har ikke krav på tilbagebetaling.
Bestyrelse:
Broderkædens bestyrelse består af tre gildebrødre fra Aalborg-gilderne, der alle skal være
medlem af kæden, samt den til enhver tid siddende stadsgildemester.
De tre førstnævnte, hvoraf en skal være formand og en kasserer, udpeges af stadsgildeledelsen
for et år ad gangen. Indenfor hvert af Aalborg-gilderne vælges en gildebroder, som skal være
bestyrelsens kontaktperson til vedkommendes gilde. Kontaktpersonerne indkaldes til møde
med bestyrelsen, så ofte den finder det nødvendigt.
Regnskab:
Regnskabet følger kalenderåret. Kassereren forelægger regnskabet på det årlige stadsgildeting.
Regnskabet revideres af stadsgildets revisorer.
Vedtægtsændringer og kontingentforhøjelser.
Ændringer af vedtægterne, herunder også kontingentforhøjelser, sker på det årlige
stadsgildeting, når det forinden er offentliggjort i Gildeposten, eller på anden måde er meddelt
medlemmerne. Ændringsforslag kan forkastes, når et flertal af medlemmer, skriftligt, overfor
bestyrelsen modsætter sig ændrings- forslaget.
Opløsning:
Såfremt Broderkæden, på grund af manglende tilgang af medlemmer, ikke længere kan
opfylde Broderkædens formål nedlægges denne. Dette meddeles medlemmerne skriftligt.
En eventuel formue placeres, enten i en selvstændig fond eller i en af de eksisterende fonde,
under stadsgildets bestyrelse.

Vedtaget på Aalborg-gildernes stadsgildeting 6. maj 2010.
§ 3, stk. 4 ændret på Aalborg-gildernes stadsgildeting 6. maj 2015.
Bestyrelsen: Se medlemsfortegnelsen.

