Foreningen Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
(Gildeborgen).

9. december
2021

Bestyrelsesmøde referat nr. 5/2021
Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. december 2021 kl. 1400 i Gildeborgen.
Til stede:
1. gilde Svend Erik Jensen
2. gilde Tove Rahmberg
7. gilde Sven O Rasmussen
8. gilde Hugo Elmer
9. gilde Elsebeth Korsbæk
10. gilde Jørn A Poulsen
11. gilde Hanne Thusgaard Hansen
Fraværende:
6. gilde Jørgen Orlien
12. gilde John Pedersen
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 10. september 2021
Meddelelser fra formanden.
Status på økonomi:
• Periodeopgørelse
Status ejendomsudvalg:
Status driftsudvalg:
Status regnbuebogen
Status vedligehold Gildeborgen
Bordet rundt
Næste møde: 2. februar 2022 kl. 1400
Kommende møder: julehygge den 21. december 2021. Generalforsamling ultimo februar 2022.
Eventuelt
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøderne den 10. september 2021
Referat fra bestyrelsesmødet den 10. september 2021 godkendt
Meddelelser fra formanden
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Har deltaget i distriktsgilderådsmødet den 11. november 2021. På mødet orienterede Jørn om
status på regnbuebogen og den nye robotplæneklipper. Elsebeth orienterede om brugen af
lyskontakter samt status for lys i Gildeborgen. Der var spørgsmål vedrørende det udendørs
askebæger (er derfor nu placeret neden for trappen) samt at lysvarigheden på trappen er for kort
Arbejdet med regnbuebogen er afsluttet og grænsedragningen med distriktsgildeledelsen er på
plads, så vi venter nu på, at hjemmesiden bliver ajourført.
Der er afholdt FU-møde den 17. november 2021, hvor bl a Gildeborgens økonomi blev drøftet..
Årsagen hertil er, at distriktsgildeledelsen har videresendt en ansøgning fra 6. gilde om betaling af
trappehjælp til gildebrødre, der ikke selv kan komme op af trappen. Ifølge vores vedtægter er der
ingen hjemmel til at betale for enkeltpersoners transport, men drøftelserne førte så til at vurdere
vores behov for kontingent. Drøftes senere under punktet økonomi. På mødet blev også fastsat
datoer for kommende møder, ligesom oversigten over vedligeholdelsesopgaver blev justeret.
Der er siden sidste bestyrelsesmøde sket en del i haven. Det vil Elsebeth orientere om senere.
Hugo har sørget for, at der er lavet strøm til både robotplæneklipperen og 2 stik i køkkenet, så det
nu er muligt at tænde alle apparater, uden at sikringerne springer.
Ejendomsudvalget har også haft travlt. Følgende opgaver er afsluttet: ventilationshullerne under
taget, udsugning i køkkenet, dørtrin ved nødtrappen fra Gildehallen, dørtrin mellem gang og
spisestue og brusevandhanen i køkkenet.
Alle kabler i spisestuen er lagt i kabelbakker, og dette arbejder fortsætter i dagligstuen. Gildehallen
har også fået en ”el makeover”, så nu kan rummet oplyses og lyset kan dæmpes. Tak til Flemming
Markussen og Henrik Larsen og 7. gildes gildefond. Også tak for det flotte juletræ, som Hugo og
Helge har sat op i forhallen og tak til Vibeke for den flotte pyntning.
Der var en drøftelse af behovet for, at juletræet kan flyttes. Der var overvejende stemning for, at
der ikke er behov for at kunne flytte træet, og at juletræets placering midt i hallen er fin. Enighed
om, at anskaffe en anden fod. Aftalt, at Hugo kigger efter en ny fod, som kan tages i brug i dec
2022.
Status på økonomi, herunder periode opgørelse
Svend Erik fremlagde periodeopgørelsen pr 30. september 2021. Periodeopgørelsen viser et
overskud på 62 938, 81 kr, og det ser ud til, at vi kommer ud af 2021 med et pænt overskud.
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I den forbindelse var der en drøftelse af muligheden for at nedsætte kontingentet til foreningen.
Der arbejdes videre med muligheden og eventuel fremlæggelse af et forslag på den kommende
generalforsamling.
Status ejendomsudvalg
Sven O har konstateret, at der mangler en fuge ved vasken i anrettekøkkenet. Sven O undersøger,
om der skal håndværker til at udbedre skaden
Status driftsudvalg
Elsebeth orienterede om, at en del af flisebelægningen i haven er fjernet og erstattet af græs, at der
er sket opretning af fliser ved indgang til haven, og at der er sket opfyldning af jord i huller efter
betonrør samt på petanquebanen. Det har givet en mere sammenhængende græsplæne.
Der resterer nu udskiftning af alle fliser omkring ståltrappen, da de ligger meget ujævnt.
Har modtaget faktura på robotplæneklipperen. Prisen 12 998 kr er som aftalt. Den indgåede 3 årige
serviceaftale træder i kraft næste år. Der er tilkøbt ”en garage” (overdækning) til
robotplæneklipperen.
Flaskecontaineren er blevet tømt.
Vinduerne er vasket og pudset udvendig. Elsebeth har i den anledning modtaget positive
tilkendegivelser. Der er aftalt kvartalsvis udvendig vinduespudsning.
Aftale om snerydning for vinteren (fortov, forplads og trappe) er på plads.
Hugo har stået for etablering af 3 stik til kogekande og kogeplade i anrettekøkkenet, nyt lys ved
talerpult og højsæde samt opsætning af juletræ i hallen og julestjerner i vinduerne.
9. gilde har modtaget højskolesangbøger fra Nørresundby kirke således, at der nu er ca 40
højskolesangbøger i Gildeborgen. Opbevares på nederste hylde i dueslaget i hallen i 2 plastbokse,
som er nemme at flytte.
Status Regnbuebog
Elsebeth orienterede om status på regnbuebogen. Der har været afholdt møde med Finn Bramsen,
Klaus Cordes, Jørn A, Hanne Th og Elsebeth den 3.11.2021. Enighed om, at indgangen på
hjemmesiden fortsat er ”Regnbuebogen”, og så kan der vælges enten Distriktsgildet eller
Gildeborgen.
Elsebeth har tilrettet det sidste. Ok fra bestyrelsen. Elsebeth sender afdelingen vedrørende
Gildeborgen til webmaster Martin Løkkegaard.
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Status vedligehold Gildeborgen
Oversigt over renoveringsopgaver 2021-2025 gennemgået. Justeret med et par tilføjelser. Jørn A
ajourfører oversigten og sender den til Hanne Th. Udsendes sammen med referatet.
Bordet rundt
Hanne:
Har indsat datoer i kalenderen for Frimurerlogemøder i andet halvår af 2022. .
Nøgleoversigt/nøglekvitteringer ajourført.
Bryggerset bag køkkenet i kælderen er lige nu fyldt op med ting fra 11. gildes julemarked.
Oprydning først i det nye år.
Hugo:
Der er indhentet tilbud på installation af særskilt måler til lejer på 1. sal i stedet for den nuværende
bimåler. Det vil koste ca 20 000 kr. Besluttet at droppe installationen og bibeholde bimåleren.
Hugo spurgte ind til status vedrørende abonnement på vedligeholdelse af hjertestarter.
Jørn A oplyste, at det var fravalgt grundet høj pris. Efter drøftelse er der enighed om, at det er
vigtigt med sikkerhed for at den altid virker, hvorfor abonnement skal oprettes.
Næste møde.
Næste møde tirsdag den 2. februar 2022 kl. 1400 i Gildeborgen. Tove sørger for traktement.
Kommende møder: Julehygge den 21. december 2022 kl 15, Generalforsamling 24. februar 2022 kl
18, bestyrelsesmøde 28. april 2022 kl 14.
Eventuelt
Hanne inviterer 1-2 fra Frimurerlogen til julehygge den 21. december 2021 kl 15. Svend Erik sørger
for indkøb af gløgg og æbleskiver. Vi mødes 1 time før, kl 14..
Hanne Thusgaard Hansen
referent
Godkendt:
Jørn A Poulsen
Sven O Rasmussen

Svend Erik Jensen

Tove Rahmberg

Hugo Elmer

Elsebeth Korsbæk

Jørgen Orlien
John Pedersen
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