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26. marts 2019 

 

Referat af Gildeting 

 
Gildeting 

 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer og referent               
 

2. Beretning fra gildemester 
 

3. Beretning fra grupper og udvalg 
 
4.   Indkomne forslag 
 
5.   Revideret regnskab 
 
6.   Budgetforslag og fastlæggelse af kontingent 2019 
 
7.   Valg af gildeledelse og suppleanter 
 
8.   Valg af herolder og suppleanter 
 
9.   Valg af revisorer og suppleanter 
 
10.  Valg af udvalg m.v. 
 
11.  Eventuelt 
 

Vi indledte aftenen med at mindes Rie Kallestrup som døde sommeren 2018.  
 
Pkt. 1  Valg af ordstyrer og referent 
  
Til ordstyrer blev Niels Voss Hansen valgt og Jytte Højmark til referent. 
Niels kunne konstatere at tinget var lovligt indvarslet 6. marts 2019. 
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Pkt. 2  Beretning fra gildemester (reduceret udgave) 
 
Jeg overtog gildemesterjobbet i slutningen af februar pga Ediths sygdom. Jeg skal gøre 
arbejdet så godt jeg kan, og jeg håber på jeres opbakning og regner med jeres korrektion, 
hvis der er misforståelser eller mangler. 
Vi har haft 4 gildehaller – alle præget af Ediths fantastiske mestertaler -, der har givet 
mange spørgsmål til eftertanker. 
 
I gildeåret har der været Sct.Georgsgildehal med ny gildemester og herold, friluftsgildehal, 
fødselsdagsgildehal og nytårsgildehal. Vi har haft gode og festlige gildeturer- og møder.  
Gåture, gildeudflugt med dejlig sejltur på Mariager Fjord. I september spændende foredrag 
om Ungdomsfængslet i Brønderslev og et indendørs spejderløb i Gildeborgen. Der var 
julemøde og travetur i Mølleparken. 
Gilderådsmøde i oktober og ledelsen har deltaget i gildemestermøde, i Stadsgildeting, 
Stadsgilderådsmøde og i ekstraordinære Stadsgildeting med vedtagelse af nye vedtægter.  
Mange har deltaget i fælles arrangementer for Aalborg Stadsgilde.  
Vi har også deltaget i Ladywalk, Som noget nyt blev der holdt sommerfest i gildeborgens 
have. Vesterhavsmarch i juli. 
Vi var i Buderup Ødekirke og i november kom Fredslyset. Nytårskur i Hasseris Kirkes krybt 
med uddeling af mange donationer. 
10. Gilde har gildebrødre, der tager et godt nap i de fælles aktiviteter, fra gildet bliver der 
gjort en stor indsats i de historiske samlinger, og vi har repræsentanter i Stadsgildet, i 
Vesterhavsmarch komiteen og som redaktør for Gildeposten.10. gilde er altid godt 
repræsenteret. 
Sidst og ikke mindst med stor opbakning omkring sortering og uddeling af breve fra 
elselskabet. 
I alle grupper har der været et godt aktivitetsliv, og der mærker man gildeånden. Vi er et 
aktivt gilde som man kan være stolt af at være medlem af. 
Tak til alle for et godt gildeliv. 
 
Pkt. 3  Beretning fra grupper og udvalg 
 
Gruppe 1 – Kirsten Bøgh Nielsen 
 
Har afholdt  månedlige møder, har hygget os, og gildeåret startede med en tur til Viborg 
med Preben som guide Betty har fortalt om tiden i Grønland. Og Preben har berettet om 
sin udsendelse til Balkan. Spændende at høre om. Sommerudflugten går til Mors og Fur 
for opsparede penge. 
 
Gruppe 2 – Jytte Højmark 
 
Vi har haft en del arrangementer: Fødselsdagsgildehal, julemøde og travetur i januar og 
medvirket til Nytårskuren. Derudover har vi haft en dejlig gruppe med god snak og dejlig 
mad, diskuteret stort og småt. Vi er kun 6, da vi jo desværre mistede Rie. Vi har nu fået 
aftalt vores sommerafslutning, hvor vi skal 3 dage til Fur i lejet sommerhus. Det glæder vi 
os til. 
 
Gruppe 3 – Bjørn Mathiassen 
 
Har haft stabilt fremmøde, og fået 2 medlemmer i perioden. På gildemøderne har der 
været en dagsorden med 1 oplæg pr. deltager. 
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Gruppe 4 – Jørn Poulsen 
Laila har fortalt om hendes lange køretur fra Tronhjem til Hamburg og Leo K. har fortalt om 
sin opvækst og sin tid i Ålborg. Afslutning til sommer i Saxild. Står for friluftsgildehallen i 
juni 
Oplysningsudvalg – Janne Voss Hansen 
 
Intet nyt 
 
Spejderkontakt – Jytte Højmark 
 
Der har været div.turnering hos Jens Bang, Ledertræf på kasernen i Nr.Sundby, 
donationsbesøg hos Blårævene, Fredslyset, Wasa-Wasa, Div.turnering i Klarup og møde 
med spejderlederne, indstilling til Spejderprisen. 
Kommende arrangementer bliver div.turnering på Rosenholt 11. maj og DUKA i Rold – 
som vi naturligvis gerne ser der er nogen som vil hjælpe med til et par timer. I oktober er 
der ledertræf på Loa. 
 
GIM – Laila Haugen  
 
Er i gang med at planlægge 2020 med Lys-Hjælpeprojekt. Har deltaget i et DIS-møde i 
Horsens som var meget konstruktivt. Går efter et oplæg om at skaffe hygiejnebind til 
kvinder i Uganda. Vil støtte gravide kvinder og misbrug af piger i Uganda. 
Har et oplæg undervejs for at skaffe penge, som går ud på at lave et Rundskuehefte og 
skal sælges af gilderne og spejderne. Har andre aktiviteter som Fredslys og Fellowshipday 
2020 med grønlandsk islæt. Har andre aktiviteter som Fredslys og Fellowshipday 2020 
med grønlandsk islæt. 
 
Webmaster – Janne Voss Hansen 
 
10. Gilde har en rigtig fin hjemmeside. Vil gerne have billeder med historie fra tidligere 
arrangementer.  
 
Norgesudvalg – Bengt L. Christensen 
 
Der er 8 som deltager i turen til Norge. Afholdes i Langesund – Skien. Rejser til halv pris  
Regner også denne gang med at få gode oplevelser. 
 
Jubilæumsudvalg – Janne Voss Hansen 
 
 
Jubilæumsudvalget blev nedsat på Gildetinget i 2017. Udvalget består af Carl, Jørn, Janne 
og Edith. Der er afholdt 1 møde, og foreløbig arbejder man ud fra følgende: 
 
Lørdag den 22. august 2020: 
Afholdelse af gildehal i Gildeborgen med efterfølgende spisning for særligt indbudte 
gæster. Forslag: Stadsgildet og gildemestrene fra de 10 Aalborg gilder. 
Det kan være et problem at afholde den efterfølgende spisning i Gildeborgen, pga. for 
mange mennesker. Forslag til den efterfølgende spisning: Papegøjehaven. Betaling?? 
Forventet antal deltagere ca. 50. 
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Fredag den 28.-29. august: 
Week-end tur til Rold Stor Kro for 10. Gildes medlemmer incl. ægtefæller. Start med en 
guidet tur i Rold Skov. Evt. et spil minigolf. Herefter middag med overnatning incl. 
morgenmad. Er det en idé at holde festen søndag den 30.-31. august og dermed mulighed 
for rabat? 
 
Budget: Gildet betaler. Vi kan bruge af pengene vi har indtjent ved postomdelingen. Kan 
gruppen gå videre med dette oplæg? 
Forslag: at Niels træder ind i udvalget til håndteringen af det rent praktiske ved Rold Stor 
Kro etc. Desuden vil gruppen også gerne have mulighed for ad hoc at trække på andre 
gildebrødre. I forbindelse med jubilæet vil der blive udgivet et jubilæumsskrift. Derfor hvis I 
har nogle gamle billeder og små historier fra de 50 år, modtages disse gerne. De skal nok 
blive skannet ind. Første prioritet er at beslutte datoen for weekend opholdet, så vi kan 
reservere opholdet allerede nu. 
 
Pkt. 4  Indkomne forslag. 
 
a. Skal vi fortsætte med vores venskabsgilde fra Nesodden? 
 (forslag fra gildeledelsen) 
 
Det blev vedtaget at holde en skriftlig afstemning og resultatet blev 4 blanke, 13 nej og 9 ja 
I forbindelse med afstemningen havde Kirsten Bøgh følgende indlæg: 
 
I 1986 bestod gildeledelsen af Eva, Hans og Mads. Ved gildetinget blev forslaget om et 
venskabsgilde vedtaget. Det har været godt og vi har haft meget glæde og fornøjelse af at 
være sammen med disse herlige, søde og gæstfrie mennesker. Både i Norge og her hos 
os. Men som man siger, så har alt jo en ende. 
Så for Jorgen og mit vedkommende slutter det efter turen denne gang. Vi har næsten 
deltaget hver gang. Det er med blødende hjerte. Vi mener ikke det er dyrt at være med, alt 
har sin pris. Jeg synes heller ikke deltagelsen fra os hernede er så stor. Det har været en 
svær beslutning for os, den har været undervejs et stykke tid, og nu skal det være. Vi vil 
naturligvis sige til de norske venner, at de altid er velkomne til at besøge os her i Danmark. 
 
Bengt mente ikke at man bare sluttede et venskabsgilde. Der til svarede GM at venskabet 
jo ikke ophørte, men at det ikke blev i gilderegi fremover. 
 
b. Forslag til tilføjelse af vedtægter for 10. gilde. 
 Valg af bestyrelsesmedlem til Gildeborgen, Foreningen Sct.Georgs Gilderne 
 I Aalborg (forslag fra gildeledelsen) 
 
 Blev vedtaget med valg af Jørn Poulsen.  
 
 
Pkt. 5  Rev. Regnskab  og Hjælpefonden – Jørgen Bøgh 
 
Blev godkendt. 
 
Pkt.  6  Budgetforslag og fastsættelse af kontingent for 2019 – Jørgen Bøgh Nielsen 
 
Blev godkendt 
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Pkt.  7 Valg af gildeledelse og suppleanter 
 
 
Gildemester  Annie Sperling  Nyvalgt      
Suppleant  Janne Voss Hansen  genvalgt   

 
Gildekansler Annette Ankeraa  genvalgt 
Suppleant  Kirsten Bøgh Nielsen  genvalgt   
 
Gildeskatmester Jørgen Bøgh Nielsen  genvalgt 
Suppleant  Carl Højmark  genvalgt    

 
      
Pkt.8. Valg af herolder og suppleanter: 
 
Stavherold     Kirsten Særmark-Thomsen genvalgt        
Suppleant   Bjørn Mathiassen   genvalgt 
 
Faneherold   Camilla Smalby  Valgt   
Suppleant   Niels Voss Hansen  genvalgt 
   
 
Pkt. 9. Valg af revisorer: 
 
Leo Nielsen     genvalgt   
Niels Voss Hansen    genvalgt 
 
1. suppleant Carl Højmark  valgt  
2. suppleant Jørn A. Poulsen  genvalgt  
  
Pkt.10. Valg af udvalg m.v.:   
 
    
 Oplysningsudvalg   Kirsten Bøgh Nielsen Valgt 2017                                                               

 Carl Højmark Valgt 2018  
 Bjørn Mathiassen          Valgt 2019                                                               

 GIM:    Laila Haugen  Genvalgt   
 Spejderkontakt:   Jytte Højmark Genvalgt 
 Broderkæden:   Vibeke Rasmussen Genvalgt   
 Skriver til gildeposten:   Janne Voss Hansen Genvalgt   
 Webmaster for 10. gilde:  Janne Voss Hansen Genvalgt   
 Bestyrelsesmedlem til Gildeborgen:  Jørn A. Poulsen   Valgt  
 

Pkt.11. Eventuelt: 
 

Bjørn: 
Overskud fra tidligere arrangement på 1100 kr. 
Forslag at penge i overskud fra ture og arrangementer går til gildeudflugten. 
 
Betty: 
Har vi meldt rigtigt ud, at Flygtningehjælpen ikke er med i vigtige datoer? 
GM – nej det er en beklagelig fejl. Er i øvrigt et Stg.arrangement. 
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Vibeke: 
Breve leveret d.d. 5.369 og vi har hjulpet 1. gilde. D.d. har vi tjent kr. 28.544. 
 
Bjørn: 
Loppemarked? Vi kom for sent i denne omgang, men kommer igen i september. 
 
Gildetinget sluttede med GM tak for nogle gode indlæg, og Niels takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________             ________________________________                   
 
Niels Voss Hansen          Jytte Højmark 
 
 
                

 
 

 
 
 

 


