Foreningen Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
(Gildeborgen).

08.02.2022

Bestyrelsesmøde referat nr. 1/2022
Bestyrelsesmøde onsdag den 02.02.2022 kl. 14.00 i Gildeborgen.
Til stede:
1. gilde Svend Erik Jensen
2. gilde Tove Rahmberg
6. gilde Jørgen Orlien
7. gilde Sven O Rasmussen
8. gilde Hugo Elmer
9. gilde Elsebeth Korsbæk
10. gilde Jørn A Poulsen
12. gilde John Pedersen
Fraværende:
11. gilde Hanne Thusgaard Hansen
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser fra formanden
Status på økonomi:
• Resultatopgørelse
Status ejendomsudvalg
Status driftsudvalg
Status vedligehold Gildeborgen
Bordet rundt
Næste møde: 15. februar 2022 kl. 12.00
Eventuelt
Mødet blev indledt med en gåtur i haven for at se på bl.a. Gildeborgens sokkel som trænger til
vedligeholdelse samt terrasse og bed kanter, som vi ligeledes påtænker at renovere/etablere.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Meddelelser fra formanden
Grundet Corona blev julehygge med lejerne aflyst.
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Den 6. januar 2022 blev der afholdt forretningsudvalgsmøde, hvor der blev drøftet emner til den
kommende generalforsamling samt input til budget for planlagte vedligeholdelsesopgaver i
Gildeborgen.
Regnbuebogen er nu færdigredigeret lagt på nettet og der er lavet en rigtig fint stykke arbejde. Det
anbefales, at medlemmerne går ind og ser det.
Der er bestilt en større container til restaffald, men den lader vente på sig.
Vedr. vores hjertestarter har Hanne undersøgt, hvad et abonnement koster. Prisen er mellem 2.000
og 2.500 kr. årligt og inkluderer elektrode og batteriskift. Abonnementet bliver tegnet.
Realkredit Danmark, hvor vi har vores huslån, ønsker ID-oplysninger på alle bestyrelsesmedlemmer.
Der er indkøbt 2 nye projektorer samt lærreder, - ét sæt til dagligstuen og ét til gildehallen. Det vil
give mulighed for at vise både film og informationer, herunder sangtekster, på lærred.
Svend Erik orienterede om, at det er planen at lave et instruktionsmøde om de nye projektorer, da
betjeningen af dem er ret forskellig fra den gamle.
Min by Aalborg har kontaktet os med et spørgsmål om foreningen har brug for publicering. Jeg har
videresendt mailen til distriktsgildemesteren, da det er Sct. Georgs gilderne i Aalborg, der skal tage
stilling til det.
Forretningsudvalget har drøftet Gildeborgens anvendelse af bygas. Prisen på forbrug og
abonnement hænger slet ikke sammen.
Bestyrelsen drøftede mulighederne for at nedlægge gaskomfuret og etablere et elkomfur i stedet.
Flaskegas kan ikke komme på tale. Tilstanden af det eksisterende gaskomfur med tilhørende gasrør
blev vendt.
Det er dyrt at nedlægge et gasanlæg og det blev vurderet at det nuværende anlæg er forsvarligt, så
bestyrelsens konklusionen blev, at vi beholder det gamle gaskomfur indtil videre.
Der ligger en del aktivitet for os, henholdsvis i haven og i Borgen. I haven skal terrassen skiftes og i
huset skal der indhentes tilbud på maling af hall og garderobe. John har påtaget sig at komme med
et tilbud samt at komme med farvekort. Derudover har Jørgen besøgt Håndværkerhuset med
henblik på at få hoveddøren shinet op.
Har endnu ikke fået kontakt med den person, som evt. kunne hjælpe os med denne opgave, men
prøver igen.
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Efter turen i haven blev vi enige om, at der skal tages tilbud på at renovere husets sokkel, da det er
meget tiltrængt.
Status på økonomi, herunder resultatopgørelse 1.1. – 31.12.2021
Svend Erik fremlagde resultatopgørelsen for året 2021
Opgørelsen viser et overskud på 39.205,39 kr.
I den forbindelse var der en drøftelse af muligheden for at nedsætte kontingentet til foreningen.
Der arbejdes videre med muligheden og bliver drøftet yderligere på mødet den 15.2.22 forud for
generalforsamlingen.
Svend Erik gennemgik budget 2022 som er lavet under forudsætning af samme kontingent som
2021. Budgettet har et estimeret overskud på 10.000 kr.
Status ejendomsudvalg
Gulvtæppe ved indgangen til gildehallen er gået løs i venstre side, så man kan snuble i det.
Sven O. lovede at klare problemet.
Status driftsudvalg
Elsebeth orienterede:
Havefirmet Buus ønsker at lave en 3-årig kontrakt med os. – En pris som ikke skal prisreguleres.
Græsklipning udgår – erstattes af den indkøbte robotplæneklipper.
Udover den normale vedligeholdelse indgår nu også vedligeholdelse af havebed ved nabo mod nord
og fjernelse af blade 2 gang i efterår (kastanjer og kælderskakt er med)
Kontraktsum kr. 12.000 + moms mod tidligere kr. 16.000 + moms.
Da der er indgået en 3-årig vedligeholdelseskontrakt med leverandøren af robotten, accepterede
bestyrelsen, at der ligeledes vil blive indgået en 3-årig kontrakt med havefirmaet.
Grundet den milde vinter er Buus nu klar til at gå i gang med den planlagte fliserenovering.
Renoveringen omfatter:
Opretning og lægning af 60m2 nye fliser ved ståltrappen
Opretning af brostensmur mod nabo
Sætning af brostenskant mod nabo mod nord (sten haves)
Trin op til pergola renoveres
Totalpris ca. 40.000,-kr.
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Bestyrelsen gav grønt lys til at arbejdet kan sættes i gang nu og efterfølgende vil ledningen til
robotten lægges, så den er klar til foråret.
Rengøringen har været indstillet siden 23.12.21, men genoptages nu som normalt.
De enkelte gilder skal roses for, at de får fjernet de reserveringer af Gildeborgen, som ikke bliver
brugt. Det letter planlægningen af rengøringen.
Der er indkøbt 30 hvide krus.
Elsebeth har fået en del henvendelser om reguleringen af varmen i gildeborgen. – Der er stadig for
koldt.
Bestyrelsen har tidligere meldt ud, at regulatoren står på 3, men at man gerne må regulere den,
blot man husker at sætte temperaturen på regulatoren på 3, når man forlader Gildeborgen. Dette
står stadig ved magt.
Containeren uden for gildeborgen er ikke længere låst.
Næste møde.
Næste møde tirsdag den 15. februar 2022 kl. 12.00 i Gildeborgen. Forretningsudvalget står for
fortæringen.
Kommende møder:

Generalforsamling 24. februar 2022 kl. 18.00
Bestyrelsesmøde 29. april 2022 kl. 14.00

Eventuelt
Intet.
Tove Rahmberg
Referent

Godkendt:
Jørn A Poulsen

Svend Erik Jensen

Hanne Thusgaard Hansen

Jørgen Orlien
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……………………………..

..…………………………

Sven O Rasmussen

Hugo Elmer

Elsebeth Korsbæk

John Pedersen

…………………………………

…………………………………..

…………………………….

…………………………..
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