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Mødereferat 

 

GILDEMESTERMØDE 

Torsdag d. 02.09.2021 kl. 19.00 

i Gildeborgen 

 

Deltagere: 

1. DGM Finn Bramsen, DGK Lis Andersen, suppleant for Eva Lykke Madsen, 

DGS Klaus Cordes. 

2. Bjarne Nielsen 1. g., Hanne Dam 2. g., Karen Kjær 6. g., Bente Hombach 9. g., 

Annie Sperling 10. g., Annette Gjørtz Bloch 11. g., Rita Ekstrøm 12. g. 

3. Fraværende: Gert Larsen 8. g. 

 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra Distriktsgildeledelsen 

2. LGT 2021 

3. Ridderemner til Distriktsgildehallen den 1. november 

4. Nyt fra gilderne 

5. Rotationsplan – emner til Distriktsgildeledelsen 

6. Turnusplan - aktiviteter 

7. Vesterhavsmarchen - fremtiden 

8. Hobrogilderne – sidste nyt 

9. Økonomisk koordinering (ansøgning fra DDS Vestbjerg Gruppe) 

10. Eventuelt. 

 

Referat: 

 

Ad. 1. 

Meddelelser fra Stadsgildeledelsen: 

Finn Bramsen, DGM: 

 

Velkommen til jer alle sammen. Som I jo nok kan se, er vi færre end vi plejer. Dette 

skyldes, at nu er de 3 gilder 1+5+7 sammenlagt til 1. gilde. Der har været nyvalg til 

nogle ledelser i gilderne. I ønskes tillykke. 

Desuden er Lis Andersen vores kansler i aften, da Eva er på ferie. 

Det er dejligt, at vi nu igen kan mødes mange sammen, og at mange aktiviteter nu igen 

afvikles, det har vi savnet.  

Jeg skal nok nogle gange komme til at betegne os som stadsgildeledelse, men vil prøve 

at huske, det er et distriktsgilde. 

 

Jeg vil her oplyse, at vi for en halv time siden har valgt Søren Aagaard Petersen (8. 

gilde) som ny distriktsgildeskatmester – en kæmpe tak til Søren. 

 

Jeg skal i næste uge deltage i mit først videomøde med de øvrige Distrikts / 

stadsgildemestre – der er bl.a. disse punkter på programmet. 

- Snak om hvorledes vi fastholder de yngre nye medlemmer m.m. 

- Kandidater til LGL – jeg har p.t. ikke kendskab til hvem, der stiller op 
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HUSK – der iflg. Regnbuebogen er sat 2 faste tidspunkter for økonomisk koordinering. 

Det er: 

 

Diverse:  

side 71 - regnbuebogen 

Ansøgning om økonomisk støtte: Ansøgninger om økonomisk støtte, som tilsendes Sct. 

Georgs Gilderne vil som udgangspunkt blive behandlet således:  

• Ansøgninger modtaget inden d. 01.04 vil blive behandlet på årlige distriktsgildeting.  

• Ansøgninger modtaget inden d. 01.11 vil blive behandlet på stadsgilderådsmødet i 

november.  

 

Evt. udbetaling vil i begge tilfælde ske via Spejderkontakten. Specielle forhold kan dog 

gøre, at ovenstående frister fraviges. 

 

Vi har i ledelsen afholdt 3 møder i perioden fra juni og til i dag. Klaus Cordes har 

hjulpet med bogføring og betaling af regninger. Dette efter at Jørn Andersen måtte 

melde fra. Tak til Klaus for denne ekstra hjælp. 
 

Ad. 2. 

LGT 2021.  

Finn Bramsen DGM: 

 Hvor mange deltager fra hvert enkelt gilde? 

1. gilde: Svend Erik Jensen – må gerne kontaktes om kørsel 

2. gilde: 2 - kører lørdag 

6.   gilde: 2 - kører lørdag 

9.   gilde: Elsebeth Korsbæk og Bente Holmbach deltager – kører fredag 

      sammen med Eva Lykke Madsen 

10.  gilde: 2 + 2 ledsagere 

11. gilde: Ingen deltager 

12. gilde: Ingen deltager 

Distriktsgildet: Finn Bramsen og Eva Lykke Madsen. Finn Bramsen kører 

med 2. gilde. 

 

Husk at se, hvad der er kommet fra Landsgildet om stemmesedler.  

 

 

Ad. 3. 

Ridderemner til Distriktsgildehallen den 1. november. 

Finn Bramsen DGM: 

Ingen kandidater. Kommer der efterfølgende en kandidat, kan det nås indtil videre. 

 

Ad. 4.  

Nyt fra gilderne: 

 

1.gilde v. Bjarne Nielsen: 

o Der har været 2 års tilløb til sammenlægning af 1., 5. og 7. gilde. 

o 17. august stiftende gildeting, hvor 32 ud af 35 gildebrødre deltog.  

o Enstemmig beslutning om sammenlægning.  

o Videreføres under navnet 1. Sankt Georg Gilde.  

o Indsættelsesgildehal 21. september. Vil gerne have gæster. 



 

3 

 

 

o ”Vi plejer er afskaffet.”  

o Alle gamle traditioner er afskaffet, vi laver nye traditioner. 

o Vedtægter for 1. gilde er gældende indtil marts 2022.  

o De gamle grupper kører videre.  

o 3 klynger, hvor gildebrødrene blev blandet.  

o Klyngerne laver arrangementerne indtil marts 2022. 

o 19. august gik den nye hjemmeside i luften.  

o En fane: Persongalleri, der via et password kan vise et billede af gildebrødrene. 

o Økonomi: Alle gildebrødre gav 1000 kr. til kassen.  

o Hjælpekasserne blev slået sammen. 

o Ingen negative bemærkninger.  

o Forventer et godt ægteskab.  

 

2.gilde v. Hanne Dam: 

o 10 aktive ældre damer – kun 2 grupper  

o Gildeting pr. mail 

o Frokost på VITO 

o Fødselsdagsgildehal med spisning på Provence. 

o Vesterhavsmarch 

o Buderup Ødekirke 

o 22. september til Vennebjerg Mølle keramikcenter 

 

 6.gilde v. Karen Kjær: 

o Gildeting i maj under pergolaen 

o Friluftsgildehal i Spejdergården 

o 2 dages tur til Holstebro – kunst, rådhus - kan anbefales. Nørre Vosborg 

Herregård.Vedersø Kirke og Præstegård - spændende 

o Gildemøde i sept. Spejdere fortæller om spejderlivet anno 2021 

o 2 dødsfald 

 

9.gilde v. Bente Holmbach: 

o Kommet godt i gang efter lang coronapause 

o Møde i pergolaen i juni for at ønske hinanden god sommer. 

o En forårstur sammen med 1. gilde er under planlægning 

o 17. august i kalkminerne og udstillingen om den kolde krig 

o Ophold herefter på Rold Storkro 

o Bogby 9520 i Skørping 

o Skagenstur i foråret 

o Gildehal 16. september 

 

10.gilde v. Annie Sperling: 

o Vi er kommet i gang 

o Buderup Ødekirke 

o Kryddersnapse i Urtehaven med Esben Buch 

o Kustoder i Urtehaven 

o 3 dages gildetur til Gudenåen og Silkeborg 

o 2 udmeldinger 

o 2 dødsfald 

o 1 ny gildebror 

o 15. sept. gildemøde til Gudumholm med efterfølgende foredrag i Gildeborgen. 

Andre gildebrødre velkomne. 
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11.gilde ved Annette Gjørtz Bloch: 

o Kommet godt igang 

o 18 deltog på Guldbæk Vingaard 

o Buderup Ødekirke - dejlig aften 

o Gang i små grupper 

o 1 gildemøde 

 

12.gilde v. Rita Ekstrand: 

o Gildeting 

o Arbejdsmøde 

o Loppemarked på Frederikstorv 

 

Ad. 5. 

Rotationsplan – emner til Distriktsgildeledelse: 

Finn Bramsen DGM: 

Vi har før sat et gildenummer på de enkelte poster. Måske er det bedre, at gilderne 

finder en person til en post. Vil kraftigt opfordre til, at gilderne finder et navn til 

posterne. Arbejdsopgaverne er ikke de samme som tidligere. De fleste opgaver er 

overgået til gildeborgsforeningen. 

 

Diskussion i plenum om gildenumre contra navne. Om hvad der kan gøres for at få 

kandidater til posterne.  

Konklusion: Der bliver sat gildenummer på posterne, idet det fremover skal være det 

pågældende gilde, der har ansvar for at finde en person til de forskellige poster i 

Distriktsgildeledelsen. Kan være en person i et andet gilde.  

 

Ad. 6.  

Turnusplan - aktiviteter:  

Finn Bramsen DGM: 

Der er et hængeparti med Nytårskuren i januar 2022. 

10 gilde påtager sig dette arrangement, da gildet var langt fremme med afviklingen 

af Nytårskur 2021, der blev aflyst.  

1 gilde påtager sig arrangementet med distriktsgildehallen 1. november 2022. 

 

Der var diskussion i plenum, om hvordan man på hjemmesiden kommer ind på 

Regnbuebogen. 

Finn Bramsen laver et Screen shot om hvordan. Dette medfølger dette referat. 

                       

Ad. 7. Vesterhavsmarch - fremtiden. 

Finn Bramsen: 

Forespurgte spejdergrupper har sagt nej til at overtage.  

Fodslaw i Jammerbugt kan heller ikke overtage, og det er ikke deres koncept. 

Vesterhavsmarchen kan ikke lukkes før efter afstemning på næste Distriktsgildeting. 

 

Der blev i plenum forespurgt om gildernes stilling til fremtiden for Vesterhavsmarchen, 

der lukker, hvis ikke andre organisationer overtager. 

1. gilde: Vil nogen overtage, siger vi OK. Hvis ikke stemmer vi for 

nedlægning. 

2. gilde: Ingen mening om det. 
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6.   gilde: Hvis ingen vil overtage, er det sådan det er. 

9.   gilde: Desværre ingen emner til at overtage. 

10. gilde: Kan ikke løfte opgaven 

11. gilde: Do. 

12. gilde: Do.            

 

Ad. 8. 

Hobrogilderne – sidste nyt: 

Finn Bramsen DGM: 

Pernille på Landsgildekontoret overførte før sin sommerferie de 2 Hobrogilder til 

Aalborg Distrikt. 

Men det er ikke afklaret endnu, hvorledes Hobro ønsker tilknytningen til Aalborg 

Distriktsgilde. Finn Bramsen afklarer med de 2 Hobrogilder. 

 

Ad. 9. 

Økonomisk koordinering: 

Der var til økonomisk koordinering indkommet en ansøgning fra Det Danske 

Spejderkorps – Vestbjerg Gruppe om tilskud til nye telte.  

Koordineringen gav følgende resultat: 

1. gilde: 6.000 kr. 

2. gilde:    500 kr. 

6.   gilde:         0 kr. 

9.   gilde:  4.000 kr. 

10. gilde:  1.000 kr. 

11. gilde:  1.000 kr. 

12. gilde:  se nedenfor 

 

12 gilde donerer et telt til 7.500 kr. og afleverer det selv til spejdergruppen. 

 

Ad. 10. 

Eventuelt            

 

Fredslys:  

Henrik Larsen har efterlyst 5 personer fra hvert gilde til hjælp ved afviklingen af 

Fredslys marchen. Finn Bramsen kontakter Henrik Larsen og spørger om status. 

Spejderkontakterne i 6. og 9. gilder synes ikke, at der skulle være optog i byen. Det gav 

ikke noget. Vi skulle genoptage traditionen med besøg i kirker og krypter i stedet for. 

 

Pavillon – grills – borde: 

Der er nu 3 gasgrills i skuret ved siden af pavillonen. Gildemesterens nøgle passer til 

låsen. 

Der er endvidere kommet rektangulære borde i pavillonen. 

Kan benyttes til arrangementer. 

 

Folder: 

Bjarne Nielsen spurgte om folderen kunne udsendes digitalt. 

I henhold til persondataforordningen mener vi ikke, det kan lade sig gøre. 

Papirfolderen er pt. under udarbejdelse. 

 

Finn Bramsen afsluttede mødet med tak for i aften og kom godt hjem kl. ca. 21. 
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02.09.2021 

Lis Andersen 

Referent (suppleant for DGK Eva Lykke Madsen) 


