Aalborg d. 7. september 2020
Distriktsgildeting d. 7. september 2020 – Referat
Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 31 gildebrødre.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og protokolfører/referent og stemmetællere
2. Beretning fra Distriktsgildemester
3. Aflæggelse af revideret regnskab fra Distriktsgildeskatmester
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra Distriktsgildeledelsen om revision af vedtægter for
a. Distriktet
b. Fødselsdagsfonden
c. Vesterhavsmarchens Hjælpekasse
d. Internationalt udvalg/DIS
5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
6. Beretning og reviderede regnskaber for fonde og institutioner under Distrikte
a. Fødselsdagsfonden
b. Hjælpefonden
c. Vesterhavsmarchens Hjælpekasse
d. Broderkæden
e. Richardt Raetzels Mindefond
7. Valg af Distriktsgildeledelse
8. Valg af suppleanter for Distriktsgildeledelsen
9. Valg af revisorer samt suppleanter for disse
10. Valg/udpegning til bestyrelser og institutioner under Distriktet
11. Eventuelt, herunder økonomisk koordinering.

Referat:
Inden vi startede Distriktsgildetinget læste Eva Lykke Madsen følgende hilsen op til
Distriktsgildemester Flemming Hansen. Hilsenen blev også sendt på e-mail til Flemming Hansen:
”Distriktsgildetinget den 7. september i Aalborg sender dig de hjerteligste hilsner med ønske om et
lykkeligt resultat for dig og din familie.
Vi ser frem til på ny at se dig i DGM stolen”.
Eva Lykke Madsen, suppleant for Flemming Hansen SGM:
Velkommen til Distriktsgildeting
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Tinget skulle have været afholdt i maj måned. Vi kender alle baggrunden for, at det ikke kunne lade
sig gøre. DGL har valgt at afholde mødet her i Hasseris kirkes mødelokale for at sikre, at
afstandskravet bliver overholdt. Den seneste smitteudvikling viser, at vi stadig skal passe på.
Jeg håber på, at vi i aften får en god og saglig debat, så vi sammen kan gøre det let for aftenens
dirigent.
Dagsorden
Ad 1. Valg af dirigent og protokolfører/referent
Vores forslag er Svend Erik Jensen 1. gilde som dirigent og suppleant for SGK Lis Andersen som
referent. Svend Erik Jensen konstaterede, at indvarslingen var rettidig udsendt, og at forsamlingen
var beslutningsdygtig i forhold til vedtægterne.
Ad 2. Beretning fra Distriktsgildemester
Inden aflæggelse af beretningen vil jeg gerne bede de tilstedeværende rejse sig, så vi sammen kan
mindes de gildebrødre, der siden sidste års Distriktsgildeting er gået bort.












Lilly Kirsten Olesen 6. gilde
Svend Aage Wisler 7. gilde
Helge Nielsen 7. gilde
Per Sander 5. gilde
Edith Mathiassen 10. gilde
Johannes Wandsted 7. gilde
Mogens Christiansen 5. gilde
Knud Pedersen 7. gilde
Hans F. Dahl 10. gilde
Bente Bo Orlien 6. gilde
Margrethe Hansen 12. gilde

Æret være deres minde!
Stadsgildets beretning vedrører tiden maj 2019 – august 2020. Altså en periode, der på grund af
udsættelse af tinget, strækker sig over mere end et år.







Medlemstallet 1. maj sidste år var 211 og nu er vi 193. Til trods for 7 optagelser i 2019 har vi
har desværre ikke kunnet holde medlemstallet. Vi har mistet mange medlemmer i den
forløbne periode. Både ved udmeldelser og ved dødsfald. Dødsfaldene tegner sig alene for en
tilbagegang på 11 medlemmer. Der er ikke registreret nogle Covid-19 relaterede dødsfald i
medlemskredsen.
Der er afholdt 10 stadsgildeledelsesmøder i perioden.
Afgående kansler Lis Andersen har deltaget i møderne ind til november, hvorefter Eva Lykke
Madsen overtog posten som kansler.
Den valgte skatmester måtte desværre trække sig i sommeren 2019. Klaus Cordes, der er
suppleant, fortsatte derfor på posten.
Der er afholdt 2 gildemestermøder og 1 stadsgilderådsmøde. Seneste GM-møde blev afholdt
den 11. marts. Samme aften som Statsministeren lukkede landet på grund af smittefaren ved
Covid-19.
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På landsplan var 2019 præget af Landsgildetinget i Vejen i september. Der blev vedtaget nye
vedtægter. De, der tidligere hed love. Vedtægtsændringerne har konsekvenser på alle niveauer. På
dette møde bliver derfor fremlagt et forslag til revision af distriktsgildets vedtægter.
Fælles arrangementer:
Nytårskuren 2020:
Lørdag den 11. januar var 62 gildebrødre med ledsagere mødt op på Restaurant Sanya.
11. gilde havde planlagt et fint program med sang samt spisning fra Sanyas fine buffet. Efter
spisningen var der besøg fra ”Baglandet Aalborg”, som fortalte om deres arbejde. Baglandet er et
mødested med tilbud om rådgivning for de, der har været anbragt udenfor hjemmet.
11. Gilde donerede 3.000 kr. til ”Baglandet”.
Der var uddeling af donationer til Aalborg Søspejdere, Hals Søtrop og 5 spejdere fra Jens Bang
Division.
Heidi Hoff, Sofiendal gruppe tildeltes Sct. Georgs prisen for sit store og helhjertede pionerarbejde
som aktiv fødselshjælper for Sofiendal gruppen. Tak til 11. gilde for et godt arrangement.
Fællesmøde på Trekanten den 24. februar:
74 personer var tilmeldt. Aftenen startede med spisning (Lasagne med salat), hvorefter domprovst
Niels Christian Kobbelgaard underholdt med foredrag om emnet: ”Man kender et folk på dets
sange”. Det blev et meget underholdende og festligt foredrag afløst af fællessange. Ingen kunne
denne aften vide, at den kommende Corona-krise skulle få fællessangen i fokus. Tak til 6. gilde for
en fin aften, som gildet havde valgt at gennemføre til trods for Bente Orliens dødsfald tidligt samme
morgen.
Ladywalk 2019:
Blev afviklet 27. maj og 28 friske ladies deltog i årets walk. Turen gik rundt om Lindholm Søpark
og langs med havnefronten i Nørresundby. Humøret var helt i top, til trods for at vejret ikke var det
bedste. Regnbyger indhentede mange. Turen var til støtte for Hjerteforeningen og Psykiatrifonden.
Tak til Hanne Thusgaard for at være koordinator. Ladywalk 2020 blev udskudt og senere aflyst.
Sommerfest i Gildeborgens Have den 11. juni 2019:
Der var rigtig god tilslutning til sommerfesten, som for anden gang blev afholdt i Gildeborgens
Have. Ca. 70 gildebrødre/ledsagere var mødt op. Det blev en rigtig hyggelig aften med hyggeligt
samvær, sang og uddeling af donationer. Lars Roost underholdt med sang og guitarspil, og Susanne
Danielsen var instruktør på en lille komedie til stor morskab for alle. Følgende fik donationer: DDSKlarup gruppe, DDS-Aalborghus gruppe, KFUM Knuden og Foreningen for efterladte efter
selvmord. Tak til festkomiteen for indsatsen, der gjorde denne aften mulig. Tovholder for
sommerfesten er nu lagt ind i rotationsplanen. Det blev dog ikke aktuelt i år, da festen blev aflyst.
Vesterhavsmarchen den 14. juli 2019:
Vejret var fint, og der var mange deltagere og dermed et fint overskud. Donationerne var til fordel
for Børn og Sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner, DDS Sofiendal Familiespejd samt
KFUM-spejderne i Saltum, Klanen Søfolket, der var ansvarlig for Grønhøj station. Tak til de
mange, der er aktive i forbindelse med marchen. Vesterhavsmarchen blev aflyst i år.
Åben sommergildehal i Buderup Ødekirke den 12. august 2019:
Rigtig mange gildebrødre/ledsagere var mødt frem, så kirken blev hurtigt fyldt op. I gildehallen var
der harmonikaspil ved Else Øgendahl Schmidt og Niels Jørgen Østergaard. Under den udendørs
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hygge holdt vejret desværre ikke tørt, regntøj og paraplyer kom frem, så vi måtte afslutte lidt
hurtigt. Tak til 12. gilde for den praktiske afvikling af arrangementet. Buderup Ødekirke blev aflyst
i år.
7. og 12. gildes andespil den 24. oktober:
Et hyggeligt samvær på tværs af gilderne og med det formål at give overskuddet til vedligeholdelse
af Gildeborgen. Der var 60 deltagere med højt humør, stor koncentration og mange gevinster.
Distriktsgildehal uden ridderoptagelse den 8. november:
I Hasseris Kirkes krypt. Vi var rigtig mange gildebrødre til et vellykket arrangement. 1. Gilde stod
for det praktiske. Eva Lykke Madsen blev formelt indsat som distriktsgildekansler.
Indsamling Dansk Flygtningehjælp den 3. november:
På en regnvåd søndag. Gildeborgen var igen kommandocentral med Betty og Verner Kjærsgaard
som koordinatorer. Omkring 30 gildebrødre var aktive på dagen, hvor der i Aalborg kommune blev
indsamlet omkring 265.000 kr. Tusind tak til Betty og Verner for den store indsats gennem årene.
De har valgt at stoppe, meget passende hvor Landsindsamlingen i år ændres til en digital
indsamling. I kan læse mere i august nummeret af Sct. Georg.
Fredslyset den 28. november:
Blev igen afviklet som et samarbejde med de uniformerede ungdomskorps. Startede som et
lygteoptog gennem byen fra Gabels Torv. Efter vandringen var der arrangement i Folkekirkens hus
med underholdning ved koret Mosaik og oplæsning af Fredslys budskabet. Spejderkontaktudvalget
stod for første del, og 2. gilde for sidste del. Tak for indsatsen.
Gildeborgen:
DGL er glade for, at ejerne af Gildeborgen, de 10 Aalborggilder, nu er fælles om at sørge for
ejendommen. Når DGL får en ansøgning om forbedringer i huset ved økonomisk koordinering,
henviser vi til Gildeborgsforeningen, hvor alle gilder er repræsenteret i bestyrelsen, og hvor
bestyrelsen har kompetencen.
Funktioner og udvalg:


DUS – distriktets Uddannelses Sekretær. Vores DUS Birgit Olesen, der blev valgt sidste
år, har gennemført væbnerorienteringen. Birgit har været nødsaget til at trække sig fra
posten. Tak til Birgit for samarbejdet og indsatsen i det forløbne år. Ifølge de nye vedtægter
er DUS´en ikke længere medlem af DGL. Jeg har den glæde at kunne meddele, at Gull-Maj
Cordes har indvilget i at være DUS i det kommende år.



Internationalt udvalg (GIM-erne): Har på foranledning af Palle Bjørnstrup arbejdet med
et projekt, der skulle skaffe finansiering til solcellelamper i Uganda. Pengene skulle skaffes
ved salg af det, der svarer til tidligere tiders rundskuehæfter. Projektet har i foråret været
forelagt gilderne, hvor et flertal ikke ønskede at deltage i salg af hæfterne. Desværre hjalp
Corona-krisen ikke på beslutningen. Det kunne være ønskeligt, hvis udvalgets medlemmer,
GIM-erne tidligere søgte opbakning i egne gilder. Forgæves arbejde kunne være sparet.
DGL fremlægger under dagsordenens pkt. 4 et forslag til revision af vedtægten for
Internationalt udvalg, hvor DIS-en vælges af udvalget og samtidig er formand for udvalget.



Gildeposten: (modtaget fra redaktør Janne Voss Hansen):
Siden sidste distriktsgildeting i maj 2019 er der udkommet 7 numre af Gildeposten. Jeg
synes det går meget fint med at få indlæggene ind rettidigt. Redaktøren er tilfreds.
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Siden nedlukningen pga. Covid-19 har der ikke været meget aktivitet i gilderne i Aalborg.
Mange arrangementer har måttet aflyses. Derfor har der ikke været indlæg nok til en normal
Gildepost. I stedet er der udsendt nyhedsbreve. Hermed er der som ”sidegevinst” også sparet
penge, da vi ikke skal betale bogtrykkeren for at få lavet Gildeposten i en e-bogudgave.
Som der ser ud i skrivende stund, tror jeg ikke, der vil udkomme en ”rigtig” Gildepost før 1.
oktober, da der ikke vil være normal aktivitet i Aalborg Gilderne før tidligst sidst i august,
først i september.


Webmaster og PR- og aktivitets- udvalget: (modtaget fra Kurt Keldorff):
I efteråret fik vi ny webmaster efter Per Sander. Det blev Martin Lykkegaard 8. gilde.
Ligeledes fik vi samling på koderne til diverse systemer.
Som en udløber heraf, udsendte vi en opfordring til alle gilder om at samle alle vigtige
dokumenter og adgangskoder et sted, hvor alle i ledelsen har adgang. Eller i det mindste
aftale hvem der opbevarer hvad, og hvordan man får fat i det, hvis ulykken skulle ske.
Ligeledes i efteråret har vi deltaget i naturvejledernes ”Vild mad med svampe” i Hammer
Bakker.
Som det første i 2020 fik vi oprettet et ”talepapir”, som alle, der skal fortælle om Sct.
Georgs Gilderne, kan benytte. Således får vi en nogenlunde ens fortælling om os selv,
uanset hvem der skal fortælle. ”Talepapiret” findes på distriktsgildets hjemmeside, også i
A4-format til udskrivning.
Vi har også fået sat en kampagne sammen med hjælp fra Palle Bjørnstrup, som skal foregå
på Facebook. Her skal alle gildebrødre imidlertid også være aktive, i hvert tilfælde alle dem,
der er på Facebook. Der bliver sendt information ud til alle, hvor det fortælles, hvilke
forventninger vi har til deltagelsen.
Kampagnen skulle være løbet i marts, april og maj, men det satte coronaen en stopper for.
Nu satser vi på september, oktober og november i stedet.
Til samme formål har vi fået lavet nye visitkort. Meningen er, at den enkelte gildebror kan
tage visitkort med, når man skal på besøg hos spejderne i en eller anden anledning.
Kampagnen har været vist for gildemestrene i marts måned, og for spejderkontakten i juli
måned.
”Talepapiret” har været anvendt af distriktsgildemesteren til ”Rig natur i vilde haver” i
Vestre Fjordpark i februar.
Den gamle folder er destrueret, da der efterhånden var for mange urigtige informationer.
I juni måned holdt vi et møde for at aftale, hvordan vi kan mødes efter sommerferien med
corona.
Der er udsendt information til alle gildebrødre efterfølgende.



De Historiske Samlinger (kilde Jørgen Orlien):
Arbejdsgruppen for De historiske Samlinger består af Jørgen Orlien, 6. gilde og Jørn Anthon
Poulsen, 10. gilde.
Siden Distriktsgilderådsmødet den 14. november 2019 har De Historiske Samlinger haft
følgende tiltag:
Der er heldigvis stadig nogen som betænker De historiske Samlinger med arkivalier og
effekter:
Fra Mie Holmsberg, 6. gilde, har vi modtaget årgangene 2000-2005 af Gildeposten og
årgangene 1999-2006 af SCT. GEORG.
Fra Jørgen og Kirsten Tolstrup, 6. gilde, har vi modtaget Dias om 6. gildes liv fra 1964 og
frem til dato.
Alt det vi har modtaget bliver registreret, og registrant bliver vedlagt det modtagne
materiale.
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Fra medio januar til ultimo april 2020 har der på opslagstavlerne i dagligstue været en
udstilling om tidligere afholdt RUNDSKUEDAGE. Dette som en optakt til eventuel afholdt
rundskuedage i 2020.
På Aalborg Stadsarkiv har vi indleveret 6 film fra De Historiske Samlinger. Vi forventer
snarest at få dem retur på et USB-stik – helt gratis.
Vi er i gang med at sørge for, at alle rigsarkiv-æskerne i arkivet på Skelagervej 117 bliver
ajourført og mærket korrekt.
Vi har fra Sct. Georgs Gildet i Silkeborg modtaget 3 papkasser (40x40x40 cm) med
forskelligt materiale, som vi endnu ikke har gennemgået.
På grund af coronaen har De Historiske Samlinger, ligesom resten af vort land, ligget stille
siden primo marts.
Fremtiden:
Jørn Anthon Poulsen og jeg ser frem til at kunne deltage i Sammenslutningen af
Spejdermuseers møde på Sjælland i september måned 2020. Vi håber, at distriktsgildet ser
velvilligt på vor ansøgning herom. På dette møde forventer vi at få ny inspiration til vort
arbejde med De Historiske Samlinger.
Til sidst kan nævnes, at gilder der ønsker et nærmere kendskab til, hvad Samlingerne
indeholder, kan henvende sig til arbejdsgruppen (Jørgen Orlien 6. gilde/Jørn Anthon
Poulsen, 10. gilde) og træffe nærmere aftale om besøg.


Spejderkontaktudvalget:
Hvor Henrik Larsen 7. gilde er formand. Henrik afløste Margrethe Hansen 12. gilde, der
måtte trække sig på grund af sin alvorlige sygdom.
Det er et aktivt udvalg med god kontakt til spejderne. Ud over Fredslyset har
spejderkontakterne været aktive ved flere spejderarrangementer. Her skal kun nævnes Wasa
Wasa-løbet i år i februar og sidste års ledertræf i oktober, som var en sejltur med Loa. Vi
arbejder videre med planlægning af fredslyset. Udvalget forventer at holde et møde i
september med deltagere fra alle spejderkorps. Hvis der er penge på kontoen, planlægger vi
en sejltur med det gode skib Loa for alle spejderledere i uge 34 eller 35 i 2021, med
deltagelse af Esben Buck og Ingrid Buck (TV2 Nord). Det kunne jo være, det kunne give
noget PR udadtil. Henrik forventer dette vil koste i omegnen af 7-8.000 kr.
Et stort opråb: Vi mangler spejderkontakter fra 1., 2. og 11. gilde.

Jeg vil gerne takke gildemestre og ledelser for deres indsats og initiativer og arbejdet med at lave et
godt gildearbejde, ligesom en stor tak skal lyde til de gildebrødre, der arbejder i laug, fonde, udvalg
og i det hele taget er med til at gøre et stort og flot arbejde i Sct. Georgs Gilderne i Aalborg Distrikt.
Jeg vil gerne slutte min beretning med en stor tak til den øvrige stadsgildeledelse for et altid godt og
positivt samarbejde.
Distriktsgildemesterens beretning blev godkendt.
Ad. 3:
Distriktsgildeskatmesteren aflagde regnskab for 2019.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4:
Der foreligger forslag fra Distriktsgildeledelsen om revision af Vedtægterne for Distriktet,
Fødselsdagsfonden, Vesterhavsmarchens Hjælpekasse, Internationalt Udvalg/DIS
Eva Lykke Madsen forelagde ændringerne, der er en følge af ændring af Landgildets Vedtægter.
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a. Distriktet:
Forslag til ændringer i alle §-er, bortset fra §1 og §7 fremgår med rødt i det til deltagerne
fremsendte Forslag.
Der var diskussion om ændringerne i §6, stk. 10. Diskussionen udmøntede sig i følgende
ændringsforslag til §6, 10:
”Udpegning af DUS og af medlemmer til udvalg, arbejdsgrupper og fondsbestyrelser m.v.”
Dette ændringsforslag og alle de øvrige af Distriktsgildeledelsen foreslåede ændringsforslag
til vedtægterne blev vedtaget.
b. Fødselsdagsfonden:
Ændring i § 3, hvor ”Drift af de af Aalborg Stadsgilde ejede bygninger” ændres til:
”Foreningen af Sct. Georgs gilderne i Aalborg ejede bygninger”.
Ændringsforslaget blev vedtaget
c. Vesterhavsmarchens Hjælpekasse:
Ændring i § 5, hvor ”Idet stadsgildeledelsen består af 5 – 6 medlemmer, består bestyrelsen
således af 5 – 6 medlemmer” ændres til:
”Idet stadsgildeledelsen består af 3 medlemmer, består bestyrelsen således af 4
medlemmer”.
Ændringsforslaget blev vedtaget.
d. Internationalt Udvalg/DIS:
Forslag:
” Formålet er at varetage og koordinere distriktets og gildernes internationale arbejde.
DIS/formanden varetager kontakten til Landsgildets internationale koordinator og arbejder
under ansvar overfor distriktsgildeledelsen.
Internationalt udvalg arrangerer Fellowship-day hvert andet år på lige årstal.
Distriktsgildeledelsen overlader til medlemmerne af Internationalt udvalg at vælge en
DIS/formand for et år blandt udvalgets medlemmer.
Internationalt udvalg består af én af hvert gilde valgt gildebror, der er gildets internationale
medarbejder (GIM).
DIS/formanden indkalder udvalget 3-4 gange årligt – efter behov.”
Forslaget blev vedtaget.
Ad. 5:
Distriktsgildeskatmesteren fremlagde budgettet for 2020.
Budgettet var udarbejdet på flg. grundlag:
 190 gildebrødre
 Uændret kontingent i 2020.
Kommentar fra salen: Budgettets beløb til Spejderkontakt og Sct. Georgs Pris er adskilt. Der er
således kun sat 7.500 kr. af til spejderarrangementer mod 10.000 kr. sidste år, og diskussion om, at
der skal afsættes flere penge til spejderkontakterne.
Klaus Cordes: På gildetinget sidste år blev der truffet beslutning om, at spejderarrangementer kom
under økonomisk koordinering.
Budgettet blev herefter godkendt. Dog henstilles det, at i budgettet for 2021 budgetteres flere penge
til spejderkontakter.
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Ad. 6:
Fødselsdagsfonden
v/Elsebeth Korsbæk
 Store udgifter under porto, gebyrer: Der er trykt nye hilsner og Gildeborgen har fået et
driftstilskud på 50.000 kr. til ny opvaskemaskine.
 Der er en fri kapital på 28.228 kr.
 Fødselsdagshilsnerne sendes stadig pr. post
Hjælpefonden:
v/ Jørn A. Poulsen
 Pr. 31.12.2019 er der en bunden kapital på 124.976 kr., en fri kapital på 67.145 kr.
 Der er ikke foretaget udlodninger.
 Har set på forskellige banker, men den nuværende bank kan godt konkurrere med gebyrer
m.v.
 Tænker på sammenlægninger af fonde.
Vesterhavsmarchens Hjælpekasse:
v/ Klaus Cordes
 Underskudskud for årets Vesterhavsmarchen 6.922 kr.
 Men kapitalen er på 44.259 kr., så der kan godt udloddes penge næste år.
Broderkæden:
v/ Kirsten Bøgh Nielsen
 Overtaget regnskabet fra Bente Orlien
 Beholdning på 67.535 kr.
 Bente Orlien har lavet en veludført scrapbog. Den vil blive afleveret til museet.
Richardt Raetzels mindefond:
v/ Kaj Palsgaard Andersen
 I 2019 var det 75 år siden Richardt Raetzel blev snigmyrdet den 7. oktober 1944.
 I den anledning møde i Gildeborgen for at mindes ham
 Merete Raetzel Breaa deltog
 Kurt Keldorff viste film
 Jørgen Orlien holdt foredrag.
 Formue på ca. 300.000 kr., men kun 23.000 kr. af afkastet kan uddeles.
Ad. 7:
Valget af distriktsgildeledelse forløb således:
 Distriktsgildemester Flemming Hansen blev genvalgt
 Distriktsgildekansler Eva Lykke Madsen blev genvalgt
 Distriktsgildeskatmester Klaus Cordes blev genvalgt
Ad. 8:
Flg. blev valgt som suppleanter for stadsgildeledelsen:
 Suppleant for DGM: Finn Bramsen 1. Gilde
 Suppleant for DGK: Lis Andersen 10. Gilde
 Suppleant for DGS: Kommende DGS fra 11. Gilde
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Ad. 9:
Flg. blev valgt til revisorer samt suppleanter for disse:
 Kaj Palsgaard, 8. Gilde
 Bo Essenbæk, 5. Gilde
 Suppleant for Kaj Palsgaard: Jens Carl Nielsen 7. Gilde
 Suppleant for Bo Essenbæk: Ove Olesen, 1. Gilde
Ad. 10:
Valg/udpegning til bestyrelser og institutioner under distriktsgildet:
DUS: Gull-Maj Cordes 9. gilde er udpeget
DIS (formand Internationalt udvalg): Vælges for et år af udvalget blandt udvalgets medlemmer.
Hjælpefonden:
Flg. blev valgt til bestyrelse samt suppleanter:
 Vibeke Rasmussen 10. gilde
 Jørn Anton Poulsen, 10. Gilde
 DGK Eva Lykke Madsen
 Suppleant: Lis Andersen, 10. Gilde
 Suppleant: Preben Nielsen, 10. Gilde
Vesterhavsmarchens Hjælpekasse:
Flg. blev valgt til bestyrelse:
 Finn Bramsen, 1. Gilde
 Distriktsgildeledelsen
Vesterhavsmarchen:
Flg. blev valgt til Vesterhavskomiteen:
 Finn Bramsen, 1. Gilde
 Annie Sperling, 10. Gilde
 Hanne Thusgaard Hansen, 11. Gilde
Fødselsdagsfonden:
Flg. er blevet udpeget til bestyrelse af Distriktsgildeledelsen for 1 år:
 Hanne Groth, 9. Gilde
 Elsebeth Korsbæk, 9. Gilde
 DGM Flemming Hansen
Broderkæden:
Flg. er blevet udpeget til bestyrelsen af Distriktsgildeledelsen for 1 år:
 Niels Erik Franck, 8. Gilde
 Kirsten Bøgh Nielsen, 10. Gilde
 Else Wedege, 2. Gilde
 DGM Fleming Hansen
Richardt Raetzels Mindefond:
Bestyrelsen består af flg. medlemmer, der blev genvalgt:
 Merete Raetzel Breaa
 Kaj Palsgaard Andersen, 8. Gilde
 Mogens Bo Knudsen, 5. Gilde
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Følgende blev genvalgt som revisorer:
 Bo Essenbæk, 5. Gilde
 Ove Olesen, 1. Gilde
Div. Poster:
Aftales med Distriktsgildeledelsen:
 Formand for Spejderkontakt:
 Redaktør:
 Web-master:
 Repræsentant for Friluftsrådet:
 Formand for PR- og Aktivitetsudvalget:

Henrik Larsen, 7. Bilde
Janne Voss Hansen, 10. Gilde
Martin Lykkegaard, 8. Gilde
Jesper Hansen, 8. Gilde
Kurt Keldorff, 7. Gilde

Ad. 11:
Under dette punkt blev flg. donationer foretaget:

1. Gilde
2. Gilde
5. Gilde
6. Gilde
7. Gilde
8. Gilde
9. Gilde
10. Gilde
11. Gilde
12. Gilde
Ialt

Aalborg
Søspejdere
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Spejderkontakt
(LOA)
2.000
0
0
0
0
1.000
1.000
0
1.000
2.000
7.000

FDF
Gug
3.000
0
0
0
1.000
1.000
1.000
0
0
1.000
7.000

Nordjysk
Spejderm.
0
1.500
500
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
8.500

Ialt
5.000
1.500
500
500
2.000
3.000
3.000
1.000
2.000
4.000
22.500

Ad. Aalborg Søspejdere:
Spejderkorpsene kan via Dansk Ungdoms Fællesråd søge erstatning for mistede indtægter på grund
af coronaen.
Ad. Spejderkontakt;
Indlæg fra 5. gilde: Hjælpekassen blev nedlagt i 2010, hvor vi deponerede 40.000 kr. til LOA, der
var møntet på sejlads for spejdere. Det er muligvis gået i glemmebogen.
Flemming Markussen: Henrik Larsen vil gerne have ansøgningen udskudt til næste stadsgildeting,
idet det først er næste efterår, arrangementet skal finde sted.
Efter diskussionen fastholdes donationen til Spejderkontakten.
Ad. Spejdermuseet:
Finn Bramsen: Ifølge regnskab vedlagt ansøgningen ser det ud til, at museet har fået penge til
digitaliseringen.
Kurt Keldorff: Det er ikke nok til at digitalisere det hele.
Kurt Keldorff: Budskabet på Facebook er i dag set af 1242 personer. Af de 114 gildebrødre, der er
på Facebook har 24 ”synes godt om”, og 18 har delt.
Bente Møller Nielsen: Nyhedsbrevet fungerer godt. Kan vi ikke fortsætte med det?
Forsamlingen var enige heri.
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Ønsket vil blive videregivet til redaktøren.
Suppleanten for Distriktsgildemesteren sluttede distriktsgildetinget med en tak til dirigenten for en
myndig ledelse af distriktsgildetinget, samt tak til forsamlingen for hyggeligt samvær og mange
gode ord.

Dirigent
Svend Erik Jensen

Suppleant for Distriktsgildemester
Eva Lykke Madsen

Referent
Lis Andersen
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