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Referat fra Gildeting afholdt tirsdag, den 3. marts 2020.  
 
26 gildebrødre deltog i gildetinget. 
 
 
Dagsorden: 

Valg af ordstyrer og referent  
Niels Voss Hansen blev valgt til ordstyrer og Janne Voss Hansen til referent.   
Dirigenten kunne konstatere at tinget var lovligt indvarslet. Vi modtog dagsordenen 
elektronisk den 15. februar            

 
 
Beretning fra gildemester: 
 
Gildemesterberetning 2019-2020  

”Endnu et år er gået siden gildeting 2019. 

Gildet lever sit stille liv og om 3 måneder kan vi fejre gildets 50-års fødselsdag, et fest vi 

alle kan glæde os til og hvor jeg håber alle vil bidrage til. 

 Gildet har afholdt 5 gildehaller, vi startede i maj med barn, mor og bedsteforældre fest 

med 6 og 12 gilde. I juni holdt vi friluftsgildehal i wasa-wasa hytte, i august fejrede vi 

fødselsdag, den internationale gildehal blev afholdt i oktober med indslag om 

verdensjamboreen fra Vest Virginia. Vores sidste gildehal var til nytår, hvor vi ønskede 

hinanden godt nytår med god mad. 

Gildet har haft gode gildemøder, i september var vi til en dejlig koncert i Ellishøj Kirke med 

efterfølgende ostebord i Gildeborgen, Vores julemøde var traditionelt med pakker, sang og 

julehistorie. Februar mødet var et fællesmøde på trekanten med domprovst Kobbelgård, 

hvor han havde et causeri om hvad sange betyder og hvordan det skaber et folk.      

I maj havde vi en dejlig sommerudflugt til Års. Vi startede 2020 med en gåtur i nærmiljøet. 

På det internationale plan var den lille norgesgruppe på det sidste officielle gildebesøg i 

Norge. Ved flygtningeindsamlingen deltog mange fra 10 gilde og pt arbejder gimmerne på 

en indsamling hvis formål er, at skaffe lys i Afrika. 

I maj var vi mange der deltog i lady-walk og DGI afholdt maratonløb, hvor vi også var 

repræsenterede, dog denne gang som hjælpere. 

Vores faneherold har været på fanebægere-kursus og deltaget på Valdemarsdagen her i 

Aalborg. 
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På distriksgildeplan startede vi med en skøn fest i gildeborgens have i juni. I juli var der 

mange deltagere ved årets Vesterhavsmarch og flere nød en god aften ved Buderup 

Ødekirke i august. Her i januar startede vi med nytårskur med uddeling af donationer. I 

distriktet arbejder PAK udvalget med distriktets hjemmeside, samarbejder med Aalborgs 

Naturvejledere mhp to ture om året. PAK udvalget har også deltaget som arrangør af 

Sommerfesten og i den anledning søger vi en fra hvert gilde der vil være med til at 

planlægge dette års sommerfest, interesserede må meget gerne henvende sig. Pt 

arbejdes der på at lade tovholderen for sommerfest indgå i distriktets rotationsplan. 

Spejderkontakten sørgede for at vi deltog som postmandskab ved DDS divisionsturnering i 

maj, hjalp Klarup Gruppen ved gruppemøde og sidst gav Valdemar Atterdag en hånd ved 

deres gruppemøde i går. 

10. gilde var også repræsenteret ved Spejdernes Vikinglejr i Kiplev. 

Ved efterårets gilderådsmøde hørte vi om hvordan grupperne havde tænkt sig for deres 

næste gilde år og nu glæder vi os til at høre om hvordan det er gået. 

Gildeledelsen har arbejdet med funktionsbeskrivelser for gildeledelsens medlemmer, med 

nye vedtægter og vi arbejder efter at alle informationer ligger på gildets hjemmeside, 

således at det vil være naturligt for alle hurtigt at går på gildets hjemmeside, når der er nyt 

eller gammelt, eller når noget skal erindres. Jeg er sikker på, at Janne vil hjælpe alle, så I 

hurtigt via app på jeres mobiltelefoner kan gå ind på 10. gildes hjemmeside. 

Gildeborgen lever sit eget liv, men som gilde må vi være glad og taknemmelig for den 

entusiasme, gildeborgsudvalget lægger for dagen mhp at få gildeborgen til at fungere som 

naturligt samlingssted, hvor alle tager ansvar. 

Når alle disse ting lægges sammen, er vi et aktivt gilde med mange interesser og med stor 

energi.  

Jeg vil slutte med at sige tak til alle der giver et nap med ved de mange arrangementer der 

forgår i gilderegi her i Aalborg.” 

 

Beretningen blev godkendt. 
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Beretning fra grupper og udvalg 
 
Beretning fra grupperne: 
 

Gruppe 1: Lisbeth Andersen: Gruppen har planlagt flere arrangementer bl.a. 
aftenen i Ellishøj Kirke med Elkjær trioen. Også Nytårsgildehallen havde 1. gruppe 
ansvaret for. 
På gruppemøderne skal de enkelte gruppemedlemmer på skift fortælle om det 
”Gamle Aalborg”. 

 
Gruppe 2: Jytte Højmark: Gruppen har afholdt 7 møder. På gruppemøderne er det 
hver gang et af gruppemedlemmerne, der skal fortælle om sig selv. 

 
Gruppe 1: Janne Voss: Gruppen har afholdt 6 møder. De første møder gik 
hovedsagelig med planlægning af julemødet, men også mange andre emner blev 
diskuteret.  
Hans havde inviteret gruppen på Kystens Perle i begyndelsen af december. Det var 
en rigtig hyggelig aften. Et dejligt minde at have.  
P.t. lægger vi sidste hånd på planlægningen af Sct. Georgs Gildehallen. 
Vi har aftalt, at den der holder gruppemødet fortæller lidt om sig selv. 

 
Gruppe 4: Bjørn Mathiassen: Startede allerede gruppemøderne i den nye gruppe 
den 4. juli, at de skulle planlægge fødselsdagsgildehallen. Den der havde det 
forrige møde skal holde indlæg om ”eftertanke”. 
Gruppen kunne oplyse at dette års Friluftsgildehal skal foregå i gildeborgens have 
den 11. juni. 
Gruppen har et overskud fra tidligere arrangementer, som skal bruges til forskellige 
gode formål. 
 
Forslag fra gruppen:  

Skal vi have et gilderådsmøde om foråret ud over det vi har i efteråret? 
Indbydelser til gildemøder ud til alle gildebrødre i Aalborg? 
Servering af ”simple” måltider ved eftergildehaller. 

Forslagene vil blive diskuteret under eventuelt. 
 

Beretning fra udvalgene: 

 Oplysningsudvalg: Kirsten Bøgh Nielsen 
Der har ikke været nogen aktivitet i Oplysningsudvalget. 
 

 Spejderkontakt: Jytte Højmark 
Har afholdt 5 møder. 
Har været på Rosenholt til divisionsturnering. Været post hos Valdemar 
Atterdag, senest i går var vi 3 fra 10. Gilde på post. Der har været afholdelse 
af Fredslys, ledertræf på Loa og møde med spejderlederne i januar, hvor der 
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også var besøg af Palle Bjørnstrup og Laila. Palle præsenterede projektet 
med rundskuehæfter i forbindelse med arbejdet i JEEP organisationen, der 
står for udbredelse af lys i Afrika. 
Kommende arrangementer der ønsker hjælp fra gilderne: De grønne 
spejdere 22. april på den gamle golfbane, divisionsturnering på Kølhøjus i 
Astrup og centerlejr i Øksedal hos Baptistspejderne, som er en jubilæumslejr 
fra 4. – 11. juli.  
 

 GIM: Laila Haugen 
Der planlægges et stort arrangement som skal involvere alle gilderne i 
Aalborg. 
Projektets navn: Lys i mørket. Palle Bjørnstrup er en af hovedmændene bag 
projektet. 
Der arbejdes med salg af rundskuehæfter. Salget skulle spejderne stå for. 
Men det har der ikke været stor tilslutning til. Spejderne ved bl.a. ikke hvad et 
”Rundskuehæfte” er. Så har der været forslag om at sælge skrabelodder. 
Men det var der ikke tilslutning til. 
Hele arrangementet er planlagt at til at være økonomisk neutralt for gilderne. 
 

 Webmaster: Janne Voss Hansen 
Jeg håber I bruger oplysningerne der ligger på hjemmesiden. Jeg prioriterer 
meget at holde siden opdateret. Sig til, hvis der er noget i gerne vil have på 
siden. 
 

 Gildeborgen: Jørn A. Poulsen 
Referat fra mødet i Foreningen Gildeborgen er udsendt for nylig. 
Man forsøger at udleje køkkenet. Er p.t. ikke lykkedes. Mere information i et 
referat der kommer ud senere. 
Der er komme lys i Gildeborgen, som er styret elektronisk. 
Fjernbetjeningen til lysene på bordene i dagligstuen ligger på klaveret (det 
skulle den gerne). Kan tænde og slukke lyse med et enkelt tryk. 
Den 4. marts opstartes renoveringen af pergolaen. 
 

 Jubilæumsudvalg: Janne, (Carl, Jørn P. og Niels) 
Jubilæumsudvalget har afholdt 2 møder. Det sidste møde sammen med 
gildeledelsen den 4. februar. 
Køreplanen er nu klar. Den er sendt til gruppelederne. 
Hele gildet er blevet bedt om at tage del i forberedelserne både til 
receptionen den 21. august og week-enden den 30.-31. august. 
Gruppelederne bedes melde tilbage til gildemesteren, når der er udpeget 
hjælpere i forbindelse med reception og week-end. 
Husk at aflevere det ”lille” skema med ”personlige oplysninger”  
Indkaldelsen til receptionen sendes ud sidst i maj ligeledes invitationen til 
week-enden med bindende tilmelding senest 15. juni. 
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4. Indkomne forslag 

Forslag 1: 

Forslag til vedtægtsændring afsnit § 3 B 

Forslaget stillet af Camilla Smalby: 

”Forslag – herunder vedtægtsændringer – der ønskes behandlet på gildetinget skal være 

gildemesteren i hændes senest 10 dage før gildetinget” 

Synes det er meget tidligt at sende forslag/vedtægtsændringer allerede inden 1. februar, 

og før indkaldelsen til gildetinget er udsendt. Der burde være mulighed for at 

forslag/ændringer kunne udsendes, således at de var gildeledelsen i hænde senest 10 

dage før afholdelse af gildetinget.  

Efter nogen debat, endte man med at beholde den nuværende formulering mod at 

udsende en reminder i januar måned m.h.t. indsendelse af forslag. 

Forslag 2: 

 

Fremsat af Camille Smalby: 

Jeg foreslår, at der sættes et maksimum på menu prisen til gildehallerne på 150 kr. pr. 

person: 

Grunden til forslaget: At lette arbejdet for den arrangerende gruppe ved at servere ”enkle” 

måltider, således at den arrangerende gruppe også kan ”hygge” sig til arrangementet, 

samværet skal prioriteres. 

På et gildeting i 2016 blev følgende forslag vedtaget: 

Det blev vedtaget at hver gruppe selv afgør, hvordan man vil gennemføre et arrangement 

også rent økonomisk. 

Under eventuelt blev forslaget om at servere enkle/simple måltider diskuteret. Se senere.  

Forslag 2:  

Vedtagelse af ændringer / tilføjelser i Vedtægterne for 10. Sct. Georgs Gilde i Aalborg 

Forslag fra gildeledelsen indsendt af Gildeledelsen. 

Gildeledelsen begrunder forslaget med at opdatere i forhold til Landsgildets vedtægter og 

tilføjelse af en § 10. 
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Forslaget blev vedtaget med følgende rettelser:  

§ 3A 1 Valg af dirigent ”og referent”.  

§ 7 ”Valgbar til udvalgene er gildebrødre”. 

Vedtægterne vil blive ændret udsendt til alle gildebrødre og lagt på 10. Gildes 

hjemmeside. 

Grunden til, at de i slutningen af dokumentet står ”Vedtaget på gildetinget, Aalborg, den 3. 

marts 2020” er at 10. Gildes oprindelige underskrevne vedtægter er bortkommet.  

De nye vedtagene vedtægter vil blive forsvarligt arkiveret, så de ikke bliver væk igen. 

 

5.  Revideret regnskab forelægges af gildeskatmester Jørgen Bøgh.  

Blev godkendt.  

6.  Budgetforslag og fastsættelse af kontingent for 2020 Jørgen Bøgh.  

Blev godkendt. 

7.  Valg af gildeledelse og suppleanter: 

 

Gildemester  Annie Sperling  Genvalgt     

Suppleant  Janne Voss Hansen  Genvalgt  

Gildekansler  Vibeke Rasmussen  Valgt  

Suppleant  Annette Ankeraa  Valgt   

 

    Gildeskatmester  Jørgen Bøgh Nielsen  Valgt 

Suppleant  Carl Højmark  Valgt    

8. Valg af herolder og suppleanter: 

 

    Stavherold     Lis Andersen  Valgt        

Suppleant   Kirsten Særmark-Thomsen Valgt      

Faneherold   Camilla Smalby  Valgt   

Suppleant   Niels Voss Hansen  Valgt  
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9.   Valg af revisorer: 

     Leo Nielsen   Valgt 

     Niels Voss Hansen  Valgt   

  1. suppleant  Carl Højmark  Valgt    

  2. suppleant  Jørn A. Poulsen  Valgt 

  

  

10. Valg af udvalg m.v.:     

Oplysningsudvalg Carl Højmark  Valgt 2018  

Bjørn Mathiassen            Valgt 2019  

Annette Ankeraa  Valgt 2020 

 GIM:    Laila Haugen  Valgt   

 Spejderkontakt:   Jytte Højmark  Valgt   

 Broderkæden:   Vibeke Rasmussen  Valgt   

 Skriver til gildeposten:   Janne Voss Hansen  Valgt 

Webmaster for 10. gilde:  Janne Voss Hansen  Valgt  

Bestyrelsesmedlem/suppleant 

 til Gildeborgen:    Jørn A. Poulsen    Valgt 2019 

 suppleant   Jørn Andersen  Valgt 

                                                                                                          

11. Eventuelt:  

 

Har vi brug for et ekstra gilderådsmøde om foråret ud over det vi har i efteråret? 

Det var det delte meninger om. Vi kom ud i en meget fin diskussion med mange 

spørgsmål. Specielt de nye gildebrødre i gildet havde mange spørgsmål. F.eks.: Hvad står 

gilderne for i? Hvad laver gilderne? Hvad er en gildebror? Hvad svarer vi hvis nogen 

spørger om gilderne?    

En rigtig god diskussion som nok fik flere af os til at fundere over spørgsmålene. 

 
Indbydelser til gildemøder ud til alle gildebrødre i Aalborg?  
Det blev vedtaget at sende 10. Gildes indkaldelser gildemøder med emner, der er relevant 
for andre grupper ud til alle Aalborg gilderne. Udsendes via distriktsgildekansleren. 
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