Foreningen Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
(Gildeborgen).

16. august 2020

Bestyrelsesmøde referat nr 3/2020
Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. august 2020 kl 14 i Gildeborgens have
Til stede:
1. gilde Svend Erik Jensen
2. gilde Tove Rahmberg
5. gilde Palle Bjørnstrup
6. gilde Jørgen Orlien
7. gilde Sven O Rasmussen
8. gilde Hugo Elmer
9. gilde Elsebeth Korsbæk
10. gilde Jørn Poulsen
11. gilde Hanne Thusgaard Hansen
12. gilde John Pedersen
Jørn bød velkommen til mødet. En særlig velkomst til Jørgen Orlien, som har afløst Mie Holmsberg
som 6. gildes bestyrelsesmedlem.
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøderne den 15. januar og 27. februar 2020
Opsamling af online bestyrelsesmøde den 21. april 2020
Meddelelser fra formanden
Status på økonomi, herunder periodeopgørelse
Status ejendomsudvalg
Status driftsudvalg
Status trappeliftudvalg
Bordet rundt
Næste møde
Kommende møder
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøderne den 15. januar og 27. februar 2020
Ingen bemærkninger. Referaterne godkendt
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Opsamling af online bestyrelsesmøde den 21. april 2020
Til online mødet havde Hugo sendt et forslag om udarbejdelse af en folder i forbindelse med
udlejning af Gildeborgen.
Forslaget gav anledning til nogen debat, og det blev aftalt, at det medtages som et punkt på næste
bestyrelsesmøde den 3. november 2020.
Meddelelser fra formanden
Jørn har deltaget i Gildemestermøde og PAK- udvalgsmøde. En positiv oplevelse, da det giver
mulighed for at vide, hvad der foregår i de enkelte gilder og reagere på det. Ser frem til, at det
fortsætter.
I eget regi har der været afviklet et online bestyrelsesmøde, og selvom der ikke var nogen
diskussion, rejste der sig alligevel nogle spørgsmål. Forretningsudvalget har også været samlet et
par gange og formændene for henholdsvis ejendoms- og driftsudvalget har deltaget. Det har været
omkring lejerne, corona og indkøb af en grill.
Omkring mågeproblemet på Gildeborgens tag, har foreningen modtaget en mail fra Anette Paschke
Thorup, hvor hun skriver, at naboerne er meget taknemmelige over, at de ikke har været generet af
måger i år. Vi kender ikke årsagen til, at der ingen måger har været i år og håber det fortsætter.
Jørgen har sendt mail til Rotaract (Kristoffer) om leje af Laugsstuen for 500 kr pr gang. Har ikke fået
nogen tilbagemelding.
Tech College har afsluttet deres renoveringsarbejde af pavillonen. Jørn rettede en tak til
ejendomsudvalget for deres arbejde i forbindelse med projektet.
På PAK-udvalgets initiativ, er der nu opsat et telt i haven. Det giver lidt udfordringer mht
græsslåning. Teltet nedtages igen senest oktober 2020.
Forretningsudvalget havde planer om at anskaffe en gasgrill til haven. Inden det blev ført ud i livet,
havde Sven Orla lavet en aftale med formanden for Vesterhavsmarchen (Finn Bramsen) om lån af 2
af deres grills, når de ikke selv bruger dem. Målet er, at gilderne vil bruge pavillonen til diverse
møder med mulighed at grille, men også at nogle kan se en fordel i at leje haven med pavillon og
grill.
I distriktsgildet pågår et arbejde med ajourføring af regnbuebogen, og i den forbindelse vil rettelser
vedrørende leje af Gildeborgen og haven være passende. Med status fra vores online møde den 21.
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april 2020 var der vedhæftet et forslag fra Hugo Elmer om udarbejdelse af en folder vedrørende
leje af Gildeborgen. Jørn vil gerne have en drøftelse af Hugos forslag.
Der er pt følgende udestående opgaver: opsætning af brandslukkere/brandtæpper, maling af
pavillon, parkeringsskilt ”privat område”, bedre lys i Gildehallen, evt abonnement på hjertestarter,
udlejning af lokaler til andre foreninger, reparation af defekt/tæret udsugningsanlæg,
facademaling, opsætning af overvågningskamera ved affaldscontainer, opretning af kantsten og
asfalt ved øst indkørsel.
Status på økonomi, herunder periode opgørelse
Svend Erik fremlagde og gennemgik periodeopgørelsen pr 30. juni 2020. Opgørelsen viser et
overskud på 51 760, 03 kr.
Udgifterne i perioden har ikke været så store som budgetteret, hvilket bl a skyldes, at udgiften til
renovering af pavillonen ikke blev så stor som budgetteret. Endvidere har der pga grund af corona
været skåret ned på rengøringsfrekvensen.
Status ejendomsudvalg
Sven O fremlagde følgende status.
Opgaver der er afsluttet::
- Tech College har afsluttet sit arbejde med pavillonen
- Der er foretaget revision af Gildeborgens rukolåse
Opgaver der resterer:
-

Opsætning af kamera ved affaldscontainerne
El i pavillonen
Indretning af skuret i haven
Udskiftning af fodlister i kældergangen
Opretning af kantsten og asfalt ved øst indkørsel
Opretning af stenbelægning omkring havetrappen
Udsugning fra kælderkøkkenet istandsættes

Status driftsudvalg
Elsebeth fremlagde følgende status:
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-

på grund af corona har den aftalte rengøringsfrekvens været sat ud af drift, og der har indtil
nu været foretaget behovsrengøring
toiletterne rengøres hver uge
der er opsat coronaskilt på glasdøren i Gildeborgen, og der er håndsprit til rådighed

Status trappeliftudvalg
Palle orienterede om tappeliftudvalgets arbejde
Udvalget har arbejdet med placering af en trappelift ved fortrappen og har indhentet 2 tilbud på en
lift, der kan medbringe 1 person med kørestol eller 1 person med rollator. Prisen incl nødvendige
materialer, tilslutning af el mv beløber sig til 136 000 kr incl moms.
Der er endnu ikke rettet henvendelse til myndighederne omkring projektet, da udvalget har anset
det for uhensigtsmæssig før finansieringen er på plads.
Med hensyn finansiering har udgangspunktet været, at Gildeborgen ikke selv har økonomi til at
deltage i finansieringen.
Udvalget har rettet henvendelse til bl a Sct Georgs Fonden og Gildecenterfonden, men har fået
afslag. Tilbage er 3 potentielle sponsorer, nemlig Aalborg kommune, Spar Nord Fonden og
Nordjyske Bank. Alle 3 sponsorer har tilkendegivet, at de først vil tage stilling, når de ved hvor stort
et beløb gilderne selv vil indskyde.
Derfor har udvalget rettet henvendelse til de 10 Aalborg gilder om en donation på 18 000 kr til
projektet.
Jørn gav udtryk for, at henvendelsen skulle have været forelagt bestyrelsen til drøftelse forinden
henvendelsen til gilderne. Det blev herefter aftalt, at Palle skriver til de 10 gilder og trækker
henvendelsen tilbage.
Da foreningen har lidt ”luft” i budgettet, var der herefter en drøftelse af, om Foreningen
Gildeborgen kunne stille de 18 000 kr til rådighed sådan, at udvalget kan arbejde videre med
finansieringen. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem tilkendegav herefter deres holdning til at stille 18
000 kr til rådighed. Afstemningen viste at 7 bestyrelsesmedlemmer stemte for og 3
bestyrelsesmedlemmer (1., 7. og 10 gilde) stemte imod.
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Det undrede flere i bestyrelsen, at Sct Georgs Fonden og Gildecenterfonden havde givet afslag.
Aftalt, at Jørn kontakter fondene for at få en begrundelse for afslagene.
Bordet rundt
Hugo:
- indholdet i regnbuebogen trænger meget til en opdatering (Stadsgildeledelsen arbejder på
en revision af regnbuebogen)
- Flere har efterlyst bedre lys i Gildehallen (det undersøges, om pærerne i sidelysene kan
udskiftes med nogle stærkere pærer)
- opfordring til opfriskning (maling) af Gildehallen
- den renoverede ”pergola” er en pavillon
Sven O:
-

opvarmning af brugsvand fungerer ikke. Det er muligvis gennemstrømnings vandvarmeren,
der er stået af. Efterfølgende er installationen undersøgt, og det har været nødvendigt at
udskifte vandvarmeren
- vandmåleren er udskiftet. Der skal holdes øje med, om de forbrugstal, den gamle måler
viste, måske ikke er afregnet. Svend Erik er obs, når regning kommer
Næste møde
Næste møde tirsdag den 3. november 2020 kl 14
Kommende møder
Kommende møder: tirsdag den 2. februar 2021, generalforsamling ultimo februar 2021 og 21. april
2021.
Eventuelt
Sven O orienterede om, at de 2 gasgrills, som Vesterhavsmarchen har stillet til rådighed, har fået en
anden placering. De står nu i skuret i Gildeborgens have

Hanne Thusgaard Hansen
sekretær
Godkendt:
Svend Erik Jensen

Tove Rahmberg

Palle Bjørnstrup

Jørgen Orlien

Sven O Rasmussen

Hugo Elmer

Elsebeth Korsbæk

Jørn A Poulsen

John Pedersen
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