10. Sct. Georgs Gilde
Referat fra Gilderådsmøde
Tirsdag, den 16. november 2021 i Gildeborgen
Deltagere:
Gildeledelsen: Annie, Vibeke, Jørgen, Camilla og Lis.
Gruppelederne: Lisbeth, Jytte, Janne og Bjørn
Udvalgene: Spejderkontakt, Jytte - Oplysningsudvalg, Carl - Webmaster, Janne –
Broderkæden, Vibeke, - Gildeborgsudvalget, Jørn Poulsen.
Dagsorden:
Velkomst ved Annie efter, at vi sang Regnvejrsdage i november
Til ordstyrer blev Valgt Camilla og Lis blev valgt som referent.
Orientering fra gildeledelsen - Annie:
Det er dejligt, at gildet igen er kommet i gang efter nedlukningerne pga. corona. Lad os håbe, at
det fortsætter.
Vi holdt ikke gilderådsmøde i 2020. Vi lod året ”gå om” både vedr. gildeledelse, udvalg og
gruppesammensætningerne. Meget er ændret sig fra tiden før coronaen, mange af os har svært
ved at komme op i omdrejninger, og det har også påvirket vores gildeliv. Men nu er vi alle ”fit for
fight”, og vi skal videre, så gildelivet bliver givende for os.
Distriktsgildets aktiviteter:
Vesterhavsmarchen blev afholdt for 50. gang og nok for sidste gang i juli. Det afgøres på
næste distriktsgildeting. Gilderne er blevet spurgt, om det skal fortsætte. Men alle har
meddelt, at det er der ikke kræfter til.
Friluftsgildehal i Buderup i august. Mange fra 10. gilde deltog.
Snapseurteforedrag med Esben Buch i Urtehaven i august.
Distriktsgildehal i november i Hasseris Kirkes krypt. Søren Aagaard Pedersen fra 8. gilde
blev indsat som distriktets skatmester.
Distriktsgilderådsmøde i november. Et godt møde og referatet vil blive lagt på
hjemmesiden, så snart det er muligt.
• Der bliver arbejdet på opdeling af Regnbuebogen, således at der bliver en del, der
vedrører Distriktet, og en del der vedrører Gildeborgen.
• Der bliver arbejdet på en ny distriktshjemmeside, hvorfra der bliver links til alle
gilder.
• Rotationsplanen om kandidater til distriktsgildeledelsen blev diskuteret, og vi blev
enige om at fastholde planen.
• Hobro har 2 gilder, der bliver lagt ind under Aalborg Distrikt. Hvordan det
administrativt kommer til at fungere, vides ikke endnu.
Vi må huske, at Fjerritslev gildet allerede er medlem af Aalborg Distrikt.
• Finn Bramsen efterlyste forslag til Spejderprisen inden den 01.12.2021.
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Under eventuelt kom 11. gilde frem med, at det var en stor udfordring at arrangere de
større fællesmøder. De er i gang med at planlægge fællesmødet i februar.
Alle var enige om, at det er vigtigt at bakke op om fællesarrangementerne, da det ellers
ville blive et indholdsløst gildeliv, vi kom til at leve.
Budgetstatus - Jørgen:
Økonomi pr. 16.11.2021:
Driftskonto
35.024,80 kr.
Fakkelkonto
11.350,00 kr.
Kasse
776,50 kr.
I alt likvid kapital 47.151,30 kr.
Hjælpekonto
Urtehaven

9.891,79 kr.
10.800,00 kr. – indsat på fakkelkonto.

Til Landsgildet skal der betales 2.700,- kr. for 4. kvartal. – endnu ikke modtaget opkrævningen.
Hvert kvartal skal der til Gildeborgens drift betales 2.990 kr. og til Distriktsgildet 1.300 kr.
I huslejetilskud fra Aalborg kommune modtager vi 730 kr. pr. kvartal.
Nytårskur den 08.01.2022:
10. gilde er arrangør.
Kuren foregår i Hasseris Kirkes Krypt fra kl. 12.30 – 16.00.
Annie har udarbejdet en opgaveliste, der blev delt rundt.
Gildeledelsen uddelegerer de opgaver, der endnu ikke er anført med navne på listen.
Beretning fra grupperne:
1. gruppe – Lisbeth Andersen.
Det har på 2 måder været et specielt år – Corona nedlukningen stjal nogle gruppemøder,
og gruppen har ind imellem været lille. Ved en del møder har vi manglet Laila, og Anne-Lise
fik det desværre dårligere, hvilket naturligvis også prægede gruppen.
13. nov. 2020.
Mødet blev holdt hos os, og Jørn fortalte om Sorthøjs historie gennem 4000 år, bl.a. om
stedets betydning før i tiden og i forbindelse med Aalborgs grundlæggelse.
9. dec. 2020.
Julefrokost hos Annette og Jørn. Maden kom udefra. Vi sang, havde gavespil m.m.
18. marts 2021.
Hos Anne-Lise og Preben. Preben tog os med på en spændende travetur i
institutionsområdet. Han fortalte om Vodskovs mæcen, Anders Olesen, der bl.a. opførte
den smukke kirke, en pragtvilla og opkøbte og lagde jord til institutionerne i Hamme
Bakker.
28. april 2021.
Møde hos os, hvor Jørn fortalte om Aalborg Klosters historie og betydning for byen. I
mange år den eneste sociale foranstaltning for både syge, forældreløse børn og gamle.
17. juni 2021.
Laila inviterede os til Sæby, hvor vi den store fiskebuffet. Vejret var med os, og vi gik en
dejlig tur i havneområdet.
9. sept. 2021.
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Møde hos Annette og Jørn, hvor vi planlagde Gildehallen d. 14. okt., som vi skulle stå for.
10. okt. 2021
Endnu et møde hos os om Gildehallen.
19. nov. 2021
Næste møde hos Preben i Vodskov.
2. gruppe - Jytte Højmark.
Vi har haft gruppemøder hver måned, når vi måtte ses. En del møder er afholdt i det fri,
når der var vejr til det.
Vi har ikke haft et tema, men Carl startede med at fortælle om sit arbejdsliv, og jeg har
fortalt om min opvækst i Odense.
Ellers går gruppemøderne med at snakke om aktuelle emner, og så hygger vi os.
Vi har arrangeret oktobergildehallen i 2020, friluftsgildehallen i år, gildemødet den 9. nov.
Vi skal stå for nytårsgildehallen i 2022.
3. gruppe - Janne Voss Hansen.
Vi har ikke haft så mange møder.
Ved julemødet i december var vi glade for, at Leif deltog.
I juni var vi i Susannes sommerhus.
Leo Kjær og Margit har ikke deltaget i vore møder.
Leo Kjær har inviteret til frokost i januar.
Vi skal arrangere julemødet og nytårs gåturen.
4. gruppe – Bjørn Mathiassen.
Vi er aktive trods coronaens begrænsninger i foråret.
Vi vil gerne, at gruppemøderne ikke kun er at spise og snakke, men at vi også får en på
”opleveren”, og det lykkes ret godt.
Og vi har stort set været fuldtallig.
Marts: Udendørs gruppemøde i Karolinelund, hvor Verner viste rundt og fortalte om planer
for området og byhaverne.
April: Arrangerede gildehallen, der blev holdt i Gildeborgens have.
Maj: Almindeligt gruppemøde hos Camilla.
Juni: Sommerafslutning flimrede en del pga. sygdom og restriktioner, men det endte på
min terrasse i godt vejr og med en masse rosévin.
August: Gruppemøde i Urtehaven i forbindelse med Kryddersnapseaften.
September: Gruppemøde hos Lis, men først en guidet rundvisning i Bryggergården.
Oktober: Gruppemøde hos Vibeke, og derefter Syng Dansk i Nørre Uttrup Kirke, for at Lis
kunne være med.
November: Gruppemøde hos Bjørn, suppleret med Annie, Leif, Sven O. og Tage, for vi skal
til Storvorde og høre Benedict Kjærgaard fortælle om lægekunst.
December: Julemøde hos Betty, hvor julefreden skal lægge sig.
Beretning fra udvalgene:
Webmaster – Janne Voss Hansen.
Der er lidt stille i øjeblikket, men vil gerne i gang igen.
Så sig til, hvis der er noget, der skal ændres.
Sætter alle referater ind på hjemmesiden, også Distriktgildets.
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Gim – Laila Haugen.
Laila var ikke til stede.
Annie opfordrer gruppelederne til at finde en stedfortræder.
Spejderkontakt – Jytte Højmark.
Der har været 4 møder.
1.sept. var vi ude at sejle med LOA. Vejret var med os, så det var en stor succes.
27. okt. Ledertræf.
13. nov. Jeg var på Rosenholdt Spejdercenter med donationsbevis fra Aalborg gilderne
til Vestbjerg Spejderne til telte.
25. nov. Fredslys.
Oplysningsudvalg – Carl Højmark.
Jeg er i 3. periode i udvalget.
1 optagelse i perioden – Leif.
Broderkæden – Vibeke Rasmussen.
2 aktiviteter.
Har afleveret 2 store flyttekasser fra Aage Schmidts bo til De historiske Samlinger.
Gildeborgsudvalget – Jørn A. Poulsen.
Foreningen Gildeborgen afvikler ca. 4 bestyrelsesmøder pr. år og der udgives altid referater af
møderne så det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Vores sidste møde var den 10. september og
siden det møde har vi arbejdet med Regnbuebogen, robotplæneklipper og
vedligeholdelsesopgaver i Gildeborgen.
Vedr. Regnbuebogen havde vi den 3. november et rigtig godt møde med Distriktsgildeledelsen
hvor vi fik grænsedraget de forskellige opgaver. Bogen er således færdig og nu udestår, at det hele
kan lægges på hjemmesiden.
Vedr. robotplæneklipperen er den indkøbt og vil komme i brug til foråret. For nyligt har vi fået
klargjort græsplænen til plæneklipperen. Det handler om planering af forskellige ujævnheder,
fjernelse af nogle terrassefliser og cement rør, opfyldning med muldjord og såning af græs.
Græsplænen er blevet større og terrassen er blevet minder. Det er planen at samtlige
terrassefliser skal skiftes næste år, så den fremstår indbydende. Vores store brosten der er taget
op, har vi indtil videre beholdt, men endnu ikke fundet anvendelse til. Det hele kan ses ved en tur i
haven.
Vedligeholdelsesopgaver der er løst er udsugning fra kælderkøkkenet, strømstik til robotten,
ventilationshuller under taget har fået nyt gitter, dørtrin ved nødudgang fra gildehallen repareret,
brusevandhanen i anretter køkkenet repareret, dørtrin mellem spisestuen og gang repareret,
kabellægning af ledninger i spisestuen er færdig, lys i Gildehallen er lavet og varmerørene under
toiletterne er blevet isoleret. Det kan således konkluderes at både ejendoms- og driftsudvalg
arbejder målrettet med opgaverne.
Vores næste bestyrelsesmøde er den 7. december 2021.
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Aktiviteter i gildet 2021-2022 – Annie
• Evaluering af gildeudflugt 2021 – skal denne aktivitet fortsætte?
• Forslag til bustur i 2022 ønskes. Ellers arbejder gildeledelsen videre.
• Fælles gåtur d. 15.01.2002: I bedes spørge i Jeres gruppe, om gildebrødrene vil
deltage. (pga. Bjørns invitation til 16.01.2022).
• Vibeke og jeg har deltaget i Landsgildetinget, hvorfra der er et godt referat i sidste nummer
af Sct. Georg.
• 4.okt. 2022: International gildehal.
I 2022 har PAK-udvalget sammen med Esben Buch arrangeret følgende ture:
• 17. aug. Urtehaven med kryddersnaps.
• okt. Rundvisning på Almen Kirkegård.
• 30. nov. Gåtur på Dall Hede ved Poulstrup Sø.
Eventuelt:
Annie:
Der er forslag fra Kirsten Bøgh om at formalisere hjælpegruppernes funktion ved
gildearrangementer.
Vejledning om dette vil blive lagt på hjemmesiden under arrangerende gruppes opgaver.
De 50 kr. pr. deltager som gildekassen betaler, skal primært gå til hjælp i køkkenet. Vore
gildehaller og møder må ikke blive husket på, hvad vi fik at spise, hvad der gik galt i
madserveringen eller opvasken.
Der har været talt om, at vores grupper er sårbare, pga. at flere har fået færre kræfter.
Skal vi bede den nye gildeledelse om, at der bliver 3 grupper a’ 8 personer?
Dette bedes diskuteret i grupperne.
Vi skal have ny gildeledelse.
Forslag fra gildeledelsen: GM Bjørn – GS Camilla – GK ?.
Bjørn: I Sct. Georgs Gildernes Debatforum er der aldrig noget fra Aalborggilderne. Vi laver mange
gode ting, såsom Nytårskur, Fællesmøde, Buderup, hvilket måske kunne være til inspiration for
andre gilder.
Gildeturen sidste weekend i august vil omhandle grænsedragning – gl. grænse fra øst til vest.
Derudover var der diskussion i plenum:
Andre gilders deltagelse i vore gildehaller – der var både for og imod, men det giver mere arbejde
til arrangerende gilde.
Konklusion: Dette bør diskuteres i grupperne.
Endvidere diskussion om underholdning/foredrag også til gildehallerne – input fra Lisbeth.
17.11.2021
Lis Andersen
Referent
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