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 Mødereferat 

 

                                 GILDEMESTERMØDE 
                         Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00 
                                       i Gildeborgen 
 
Deltagere: 

1. SGM Flemming Hansen, SGK Eva Lykke Madsen, SGS  Klaus 

Cordes, DUS Birgit Olesen 

2. Finn Bramsen, 1. g., Hanne Dam, 2.g.,Bent Uggerly, 5. g., 

Ingrid Strandbjerg Kristensen, 6. g.,Flemming Markussen, 7. 

g.,Søren Aagaard, 8. g., Anny Bramsen, 9. g.,Annie Sperling 

10. g., Bente Møller Nielsen, 11.g., Anna-Marie Pedersen, 

12.g., Kurt Kelldorff, PAK-udv.,Palle Bjørnstrup, GIM-

udv.,Jørn Poulsen, Fore. Gildeborgen 

 

Dagsorden for gildemestermødet: 

  

1. Meddelelser fra Stadsgildeledelsen 

2. Kandidater til Stadsgildeledelsen 

3. Kalenderræs (2021-kalender vedlagt) 

4. Nyt fra gilderne, herunder nye tiltag m.v.   

5. Orientering fra PAK-Udvalget 

6. Orientering vedr. rundskuehæfte  

7. Økonomisk koordinering 

8. Eventuelt 

 

Referat 

Meddelelser fra stadsgildeledelsen: 

Flemming Hansen, SGM 

  

Ad. 1  Meddelelser fra Stadsgildeledelsen 

Vi har i år haft to fælles arrangementer: Nytårskuren og fælles gildemøde i 

februar. Tak til 11. gilde og 6. gilde for vel gennemførte arrangementer. 

”Rig natur i vore haver” var titlen på et arrangement og samarbejde mellem 

Pak-udvalget og Esben Buch. Vi lavede insekthoteller. Jeg har et hotel med til 

Gildeborgens formand, som jeg håber, vil blive sat op i Gildeborgens have. 

Gildeborgen vil også modtage en kuvert med blomsterfrø. 

Vi savner en person til annoncetegning til Gildeborgen. 

Hvis I har ridderemner til Distriktsgildehallen til november, vil vi gerne høre 

fra jer. 

Margrethe Hansen 12. gilde har desværre måttet melde fra som formand for 

Spejderkontaktudvalget. Jeg har derfor udpeget Henrik Larsen 7. gilde som ny 

formand. Tak til Margrethe for den store indsats som formand for udvalget. 

 

 

 

 

Sct. Georgs 

Gilderne i 

Danmark 

 

 

 

 

Aalborg  

Stadsgilde 

 

 
Stadsgildekansler 

Eva Lykke Madsen 

Kastetvej 33, 2,28 

9000 Aalborg 

Tlf. 2662 4844 

Email: 
elm2014@outlook.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlem af 

International 

Scout and Guide 

Fellowship 

(an organisation  

for adults)  



                                                                                                                                           

 
  

SCT. GEORGS GILDERNE I AALBORG 
             Tilsluttet International Scout and Guide Fellowship 

Ved Bente Orliens pludselige død har Broderkæden mistet sin kasserer gennem 

mere end 25 år. Vi mangler derfor en gildebror, der kunne tænke sig at overtage 

posten. Vi hører gerne, hvis I har et forslag. 

Dato for Sommerfesten i Gildeborgens have er fastsat til den 16. juni. Hvert 

gilde skal stille med en person til udvalget, men der skal også være en 

tovholder. Vi vil sætte en tovholder ind i rotationsplanen, så posten går på skift 

mellem gilderne. 

Vi arbejder med en revision af Distriktsgildets vedtægter, så de kommer i 

overensstemmelse med Landsgildetingets beslutninger sidste år. 

I vil høre mere om den nye hjemmeside senere. På denne vil det være naturligt 

at splitte Regnbuebogen op i en række underemner, der kan findes særskilt på 

hjemmesidens medlems afsnit. Det arbejder vi med i samarbejde med PAK- 

udvalget. 

Vi har fået opfordring til at overtage Julemærkemarchen, så hvis der er gilder 

eller gildebrødre, der har lyst, så er her en opfordring. 

Afviklingen af Landsgildetinget sidste år har affødt nogle voldsomme og 

personlige reaktioner over for Landsgildeledelsen. Der har efterfølgende været 

nogen diskussion om placering af disse indlæg. Om diskussionen skal forgå i 

Sct. Georg, der læses af offentligheden, eller om den skal forgå i et lukket 

debatforum på hjemmesiden. 

Vi har som forening modtaget information fra Sundheds-og 

Kulturforvaltningen vedrørende Corona virus. Informationen er sendt ud til alle 

gildebrødre. Der opfordres til: 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. 2. 

Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder.  3. Undgå håndtryk, kindkys og 

kram – begræns den fysiske kontakt. 4. Vær opmærksom på rengøring – både 

hjemme og på arbejdspladsen. 5. Vær opmærksom, når du er på steder med tæt 

kontakt til mange mennesker. Jeg har kopieret et par plakater, som kan opsættes 

i Gildeborgen. Vi skal måske også overveje, om der er arrangementer, som 

måske ikke er absolut nødvendige, og som kan aflyses. 

 

Ad. 2.  Kandidater til Stadsgildeledelsen 

På Distrikts Forum i januar måned fortalte Stadsgildemesteren i Odense, at de i 

flere år har haft en rotationsplan mellem gilderne for valg til 

Stadsgildeledelsen. Hun kunne også fortælle, at de var glade for planen, og at 

den fungerede upåklageligt. Når Odense kan få det til at fungere, så må vi også 

få en rotationsplan til at fungere. Vi vil derfor holde jer fast på den 

rotationsplan, som I var med til at vedtage på tinget sidste år. Men vi vil gerne 

høre jeres kommentarer. 

 

  

  Ad.3            Kalenderræs blev gennemført i god ro og orden. (udfyldt kalender 2021 vedlagt) 

 

 Ad. 4   Nyt fra gilderne, herunder tiltag m.v. 

 

1. gilde v/Finn Bramsen 

I 2020 stadig samarbejde med 5g. og 7. gilde 

Arbejder sammen med 5., 7. og 9. gilde om Rally i 2020 
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2. gilde v/Hanne Dam 

Samarbejder med 11. gilde. 

Tager ud af huset til forskellige arrangement, herunder bl.a. Mosgaardmuseet. 

 

                   5. gilde v/ Bent Uggerly 

                        Et stille gilde – samarbejder med 1. og 7. gilde 

 

                  6. gilde v /Ingrid Strandsbjerg Kristensen 

 Vi er for tiden 23 aktive medlemmer. Desværre   havde vi en  udmelding pr. 

1/10 2019, og som I alle, ved døde Bente Bo Orlien d. 24 februar 2020.  

Siden sidste GM møde har vi afholdt 3 gildemøder, hvor vi har haft følgende 

emner på programmet: Rundvisning på Nørresundby Gamle Rådhus, 

julegildemøde, besøg af Kirkens Korshærs præst, Lena Bentzen, som levende 

fortalte om sit arbejde blandt samfundets udsatte. 

Gildetur 11 + 12 september 2019  til Skagen med overnatning på Aalbæk 

Gamle Kro. Der var planlagt besøg til: Den Tilsandede Kirke, Grenen, Skagens 

Museum, Anchers -, og Drachmanns Hus. Efter morgenmaden gik turen til 

Herregårdsmuseet, Sæbygård, i Sæby og efter frokost i Nellemanns Have gik 

turen hjem igen. Alle deltagere var begejstrede for turens oplevelser. 

Gildehaller: 3. okt. 2019 + 6. jan 2020 

Fælles gildemødet d. 14. februar 2020, som 6. gilde stod for samlede 72 

gildebrødre inklusive ægtefæller/ledsagere på Trekanten for at høre domprovst 

Niels Christian Kobbelgaard fortælle om den danske sangskat – eller som 

foredraget hed: ”Man kender et folk på dets sange”. Vi var rigtig glade for den 

store tilslutning, der var og jeg tror folk morede sig godt. 

Gildeting den 10 . marts 2020, hvor jeg valgte ikke at genopstille. Det bliver 

Karen Kjær, der blev valgt til GM. Karen bliver indsat til vor 

fødselsdagsgildehal – ligeså fik vi også valgt en ny kansler. Det blev Helle 

Stenild, der ligeledes skal indsættes til denne gildehal i april måned. Karen og 

Helle ser frem til et møde for nye gildeledelser, hvor man forhåbentlig får en 

gennemgang af Aalborg gilderne hjemmeside. Ved vort Gildeting i går fik også 

vi ændret vore vedtægter, så de stemmer overens med Landsgildets vedtægter. 

Vi har besluttet at stoppe med at dele Nørresundbybladet: Sundsholmeren ud 4 

x årligt, men beholder vore vagter i Urtehaven i Nørresundby, som er en god 

indtægtskilde til vores Hjælpefond.  Beløbet, som vi fik fra udbringningen af 

informationsmaterialet fra Intego er også en kærkommen indtægt. 

Men ellers går det sådan i 6. gilde, at vi desværre bliver indhentet af alderen – 

nogle mere end andre, men vi må nok se i øjnene, at det bliver sværere og 

sværere at finde folk til de forskellige poster.  

Til slut vil jeg gerne sige, at vi – i 6. gilde - ser frem til det arbejde, der foregår 

i Foreningen Gildeborgen. Forhåbentlig kommer man frem til en løsning til en 

lettere adgang hertil, ellers er jeg bange for, vi får flere udmeldinger grundet 

den stejle for-trappe, vi har her ind til Gildeborgen. 

 

                     7. gilde  v/Flemming Markussen 

 Gildet er stærkt kørende med 12 medlemmer 

 Gildet har samarbejde med 1. og 5. gilde. 

 Medlemmerne er stærkt engageret i diverse udvalg. 

 Foreslår der kommer billeder af personer på den nye hjemmeside. 
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                     8.gilde v/Søren Aagaard 

 Gildet har besluttet at ”lukke op” for gildemøder, så alle er velkomne. 

 Gildet havde en post på WASA-WASA 

 

 9.gilde v/Anny Bramsen 

 Intet nyt. 

 

         10.gilde v/Annie Sperling 

 Gildet har fået nye vedtægter, så de stemmer overens med landsgildet. 

 Lukker op for gildemøder, så alle er velkommen. 

 Gildet har 4 grupper 

 Skal på en forårstur i maj måned. 

 

 11. gilde v/Bente Møller Nielsen 

 Gildet har 25 medlemmer. 

 Har rettet vedtægterne til, så de stemmer overens med landsgildets. 

 Julemarkedet har 40 års jubilæum i år – har spejdere til at hjælpe. 

 Efteråret byder på en tur til Grækenland 

 Samarbejder med 2. gilde. 

 

 12. gilde v/Anna-Marie Pedersen 

 Gildet har 20 medlemmer fordelt på 3 grupper. 

 2 væbnere skal optages ved Sct. Georgs Gildehallen 

 Gildet skal besøge venskabsgilde i Norge. 

 Der afholdes loppe-marked på Frederikstorv og julemarked i ”Huset”. 

 

 

Ad. 5 Kurt Kelldorff – PAK/PR udvalget  

Kurt orienterede om projektet ”Vi skal blive flere” og viste den nye 

hjemmeside.  

 (se det i søndags fremsendte desangående)  

 

Ad.6 Palle Bjørnstrup orienterede om projekt Rundskuehefte/Lys i mørket

 Projekt Rundskuehæfte/Lys i mørke Uganda. 

 

Projektet, der er opstået i GIM Gruppen, er tænkt som en ny aktivitet for 

Aalborg gilderne, til at styrke gilderne internt som eksternt. 

 

Nøglen i arbejdet er produktion og salg af Rundskueheftet/Lodseddel til 

fremskaffelse af midler, der skal anvendes til at erstatte små ildelugtende 

petroleumslamper i Uganda med nye Solcellelamper, der har en driftstid 

på op til 3 år. Der er etableret samarbejde med organisationen Jeep i 

Uganda, der vil stå for udbredelsen i Uganda, altså direkte kontakt. 

 

Der vil blive et arbejdsfællesskab i Aalborg gilderne om at fremstille 

Rundskuehæfterne/ Lodsedlen, samt praktik som udformning/indhold i 

hæfte, økonomi og distribution. 
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Spejderne og FDF er over to møder taget i ed, m.h.t. salg af hæfterne. 

 

Budgettet omhandler salg af i alt 15.000 hæfter/lodsedler – samlet 

salgsindtægt vil være 

Kr. 412.500 + indtægt for annoncer og sponsorater i hæfte kr. 40.000 – i 

alt kr. 452.500 

Heroverfor står produktionsomkostninger for hefte kr. 40.000 (dækkes af 

annonceindtægt), 

Gevinster for kr. 144.375, gevinstafgift på kr. 21.000, div. omkostninger 

20.000. Spejderne/FDF er påregnet af afsætte 13.000 hefter, som de skal 

have kr. 5,- pr. stk. for at afsætte, altså Indtægt til spejderne på kr. 65.000 

(Hjælp til selvhjælp). Gilderne er budgetteret til at afsætte 2.000 hefter. 

Salgside er pris for et hefte kr. 30,- to for kr. 50,-  

Overskud herefter 162.125 til anskaffelse af solcellelamper pr. stk. kr. 

100,-, solcelleanlæg ved skole kr. 20.000 eller til solcelledrevet 

vandpumpe til fremskaffelse af vand kr. 60.000. Hvilke 

ting der vælges afgøres når vi måtte have resultatet. 

 

Vi skal afklare og forstå risikoen i projektet. Når vi sætter i gang, er der 

en række grund-omkostninger som gevinster kr. 144.375,- gevinstafgift 

kr. 21.000,-, div. omkostning kr. 20.000,- og salgsprovision til spejderne. 

Omkostningen til hæftet/lodsedlen er dækket af annonce indtægter. I alt 

omkostninger på kr. 215.375 

Ved salg af ca. 50% af hefterne vil økonomien gå i 0, altså indtægter 

opvejer udgifter. Hvis spejderne/FDF afsætter 6.000 hæfter modtager de 

kr. 30.000. 

0 punktet hedder derfor salg af 7.832 hæfter af kr. 27,50 svarende til kr. 

215.380. 

Gilderne sælger i dette scenarie 1.832 hæfter. 

Salgstyrken hos spejderne/FDF er oplyst til 3.700 personer, der så i snit 

skal sælge 1,62 hæfte. 

I 0-scenariet vil sandsynligvis et antal af gevinsterne falde på usolgte 

hefter, således at gevinster der falder her, tilfalder gilderne, men dette er 

ikke indregnet i tallene, men vil selvfølgelig medvirke til at mindske 

omkostningerne. 

 

Er der spørgsmål så tal med jeres GIM eller kontakt mig på 20 94 67 11 

 

Til orientering. Helsingør Gilderne har i mange år kørt salg af 

Rundskuehefter, og oplyser at 

de årligt afsætter 15.000 hefter. I forhold Helsingør området, er Aalborg 

området ca. 4 gange 

så stort. 

 SVARFRIST ER AFTALT TIL 15. APRIL 2020 til  

Stadsgildekansler. 
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Ad.7 Økonomisk koordinering v/stadsgildeskatmesteren 

 

 Økonomisk koordinering: 11.03.20 

 
 Jørgen Skyttes 

tropsspejdere 

Valdemar 

Atterdag 

FDF 

Storvorde-

Sejlflod 

Ialt 

1. Gilde 1500 2500 500 4500 
2. Gilde 0 500 0 500 

5. Gilde 0 500 0 500 

6. Gilde 2000 500 0 2500 

7. Gilde 1000 500 500 2000 

8. Gilde 0 1000 0 1000 

9. Gilde 0 0 0 0 

10. Gilde 500 1000 0 1500 

11. Gilde 0 0 0 0 

12. Gilde 0 500 0 500 

        Ialt 5000 7000 1000 13000 

 
Efter aftale med formanden for spejderkontaktudvalget er det besluttet, at vi pt. Ikke går 

videre med donationerne som følge af coronasituationen. Dvs at såvel orientering om 

donationerne samt udbetalingerne er stillet i bero. 

 

 

Ad. 8 Formanden for ”Foreningen Gildeborgen” orienterede om at arbejdet med 

 at opføre en ny pergola snarest ville begynde. 

 

 

10.03.2020 

Eva Lykke Madsen 

Referent (SGK) 

  

  

 


