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10. Sct. Georgs Gilde 

Mødereferat 

GILDETING 

Mandag d. 7.03.2022 i Gildeborgen 
 

Deltagere: 

1. GM Annie Sperling, GK Vibeke Rasmussen, GS Jørgen Bøgh Nielsen  

2. 23 gildebrødre 

  

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 fastsættelse af kontingent for 2022 

7. Valg af gildeledelse og suppleanter 

8. Valg af herolder og suppleanter 

9. Valg af revisorer 

10. Valg af udvalg m.v. 

11. Eventuelt  
 

Annie Sperling bød velkommen til gildetinget og vi startede med at synge ”Det er i dag et vejr”. 

Referat: 

 

Ad. 1: 

Som ordstyrer valgtes Niels Voss Hansen og som referent Lis Andersen. 

 

Ad. 2 - Annie Sperling: 

Gildemesterberetning 2022 

Endnu et år er gået, som var anderledes. Vi fortsatte i coronaens magt. Lad os håbe, det er overstået, 

og vi igen kan vende tilbage til vanligt gildeliv med gildehaller, gildemøder, gildeture og fælles 

møder i distriktet – alt det vi har savnet i det forgangne år. 

Vi afholdt utraditionelt gildeting i marts 2021 ved skriftligt at udsende beretninger fra gildet, fra 

grupperne og fra udvalgene. Der var enighed om genvalg til alle poster. Gildetinget blev betragtet 

som afholdt. 
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I gildeledelsen har vi tilstræbt at holde ledelsesmøder en gang om måneden, hvor herolderne er med 

hver anden gang. 

Siden marts 2021 har vi afholdt 4 gildehaller. 

Sct. Georgs gildehallen blev afholdt udendørs her i Gildeborgen, hvor Leif med stor glæde blev 

optaget i gildet, samtidig fejrede vi 2 jubilarer. 

Friluftsgildehallen startede med, at vi nød udsigten fra Aalborg Tårnet, derefter var vi i 

Gildeborgens Have til gildehal og grillmad. 

Vi afholdt fødselsdagsgildehal i august, og i oktober var vi samlet til international gildehal, hvor vi 

havde mange gæster fra 2. gilde. 

Nytårsgildehallen måtte vi desværre aflyse pga. corona. 

I maj måned var vi på den traditionelle udflugt, hvor vi denne gang kørte gennem store Vildmose, 

rundede Hirtshals Fyr, var på højdemæssig top af Nordjylland, fik frokost i Tversted, inden vi igen 

var tilbage på Gildeborgen. 

I august var mange af gildets medlemmer med på en dejlig gildeweek-end, hvor vi fulgte 

Gudenåens forløb gennem Østjylland. 

Gildemødet i september foregik i øsende regn ved Gudumholm. I tørvejr i Gildeborgen fik vi et 

informativt foredrag om industrieventyret i Gudumholm.  

Ved november-mødet tog Preben os med til Balkan, hvor han fortalte om sin tid som udsendt FN 

soldat. 

Julemødet foregik efter den traditionelle opskrift med mad, sang, pakkespil, juleeventyr og 

juletræsdans.  

I februar 2022 havde vi atter et godt gildemøde, hvor spilledjævlen fik tag i os, og vi lærte nogle af 

grundreglerne i Balut. 

Vi har 3 gange inviteret til spontane og uformelle gåture. Vi har været i Skindbjerglund, en bakket 

tur i grusgraven bag cementfabrikkerne ved Nibevej og sidst en gåtur ved Godthåb Hammerværk. 

I januar var mange med på den traditionelle nytårsgåtur i Aalborg S.Ø. 

Gildets medlemmer har været godt repræsenterede ved fælles arrangementer i distriktet, det være 

sig Vesterhavsmarch, Buderup Ødekirke, desværre blev både andespillet, nytårsgildehallen og 

fællesmødet i februar aflyst. 

Mange af gildets medlemmer gør en stor indsats i de tværgildelige udvalg. Vi er repræsenterede i 

spejderlauget, i PAK udvalget, i sangerlauget. Eva sidder i distriktsledelsen, Jørn tager sig af 

Gildeborgen og De historiske Samlinger, Kirsten prøver på at have styr på broderkæden, Vibeke 

samler aluminiumsringe, Janne gør et stort arbejde med at få sammenhæng mellem gildets og 

distriktets hjemmeside.  Vibeke og Bjørn styrer sangerlauget. Og når der er brug for en god 

ordstyrer, bliver Niels hidkaldt til Gildeborgen og til Distriktet. Gildet er meget aktivt og stor tak til 

jer alle, der er med til at gøre gildet og gildebevægelsen aktivt. 

I september deltog Vibeke og jeg i Landsgildetinget. Et godt og venligt møde, hvor der blev valgt 

ny landgildeledelse. 

Vi er mange, der har tilbragt gode eftermiddage i Urtehaven, hvor vi har mødt mange nye 

mennesker, og hvor vi har haft mulighed for at fortælle om gildebevægelsen, vi glæder os til den 

kommende sommer. Og ikke mindst til at vi kan få tjent ”opvaskepenge” hjem til vores gildehaller.  

I gildeledelsen har vi prøvet på at holde humøret højt, vi tilstræber, at alle kan være med, at vi viser 

respekt for alle. Kræfterne bliver mange steder færre, vi skal udnytte dem vi har, og vi skal nok 

være mere åbne overfor andre gildebrødre og udnytte fællesskabet på tværs af gilderne. 

Trods nedlukninger er der sket meget i gildet, og der er alt sammen jeres skyld. I skal alle have tak 

for, at gildet er et godt sted at være. 

 

Ad. 3: 

Beretning fra grupperne: 

Grp. 1 - Anette Ankerå (substitut for Lisbeth Andersen)             

Pga. Covid-19 begyndtes gruppemøderne først i marts måned 2021. 
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Har holdt ca. 8 gruppemøder, hvor det har været dejligt at kunne mødes og hygge os hos             

hinanden. 

Har hørt om Nytorv og Helligåndsklostret i Aalborg, har planlagt gildehaller, været i Sæby  

til fiskebuffet, på vandringstur i Vodskov og senest bestemt, hvor vores gruppeafslutning skal 

afholdes. Turen går til Nørre Vosborg. 

 

Grp. 2 – Jytte Højmark 

Har holdt gruppemøder hver måned. 

Indlæg blev mest til hyggesnak om aktuelle emner. 

Deltog i foredrag på Nordjyske Medier med journalist Thomas Larsen i anledning af dennes bog om 

Dronning Margrethe. 

  

Grp. 3 - Janne Voss Hansen 

Sammensætningen af gruppen er blevet ændret. 

Vi har mistet Hans Dahl i 2019 og Margit Kjær Nielsen i 2020. Leo Kjær Nielsen står udenfor 

gruppen. Men har fået Leif Nielsen med i gruppen. 

Har haft 7 gruppemøder. Har været på Den bette Kro, hvor Leo Kjær Nielsen var vært. 

Intet fast program, men snakken går godt, og vi har spillet Balut. 

Gruppeafslutning sammen med gruppe 4 til Tambohus. 

 

Grp. 4 - Bjørn Mathiassen 

Siden gildetinget 2021: 

Vi har tilstræbt at mødes hver måned, spise og snakke – men også gerne noget mere. 

Coronaen har selvfølgeligt styret vores muligheder, men med det tilbageblik, der var, da jeg skrev 

beretningen, så er jeg alligevel imponeret over, alt det vi har nået i løbet af året siden sidst.  

Marts: Udendørs gruppemøde i Karolinelund, hvor Verner viste rundt og fortalte om planer for 

området og byhaverne. 

April: Arrangerede Sct. Georgs gildehallen, der blev holdt i Gildeborgens have og holdt 

gruppemøde i Kirkens Korshærs varmestue. 

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 rosevin. 

Sommeren 2021: Rigtig mange tog vagter i Urtehaven 

August: Gruppemøde ifm. Kryddersnapseaftnen i Urtehaven, madpakker under pavillonen ved 

Rachs gård. 

August: Næsten hele gruppen var med på Gudenå-turen. 

Sept: Arrangerede ”Gudumholms industrieventyr” i den mest regnfulde aften i måneden –  

der kom vand i kanalerne. Gruppemøde hos Lis, men først en guidet rundvisning på Bryggergården 

Okt: Gruppemøde hos Vibeke og derefter til sangaften i Nørre Uttrup kirke, for at høre Lis og de 

øvrige kordeltagere i aftenens sangmøde. Overvældende kaffe-kagebord i menighedslokalerne. 

Nov: Gruppemøde hos Bjørn, suppleret af Leif, Sven og Annie. Kort møde og derefter til Storvorde 

og høre Benedict Kærgaard fortælle om Præstø-ulykken, helikoptermedicin, 

genoplivningslægekunst 

Dec: Julemøde hos Betty, hvor julefreden lagde sig – fraset ved kokkenes mange kompositioner. 

Jan: Vi var SÅ klar til nytårskuren – men corona…. 

Jan: Gruppemøde hos Camilla med planlægning af… 

Feb: Gildemøde, hvor Niels tog os gennem BALUT, og Verner stod for det sidste ordinære 

gruppemøde… 

Så nok er vi gamle og grå, men vi ligger ikke på den lade side. 

  

Og så skal vi – til de sidste tre gruppemøder – gå sammen to og to – så alle har haft lige meget. 
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17. marts: Camilla og Bjørn finder ud af noget 

7. april: Lis og Vibeke finder ud af noget 

2. juni: Betty og Verner finder ud af noget 

  

Og endelig gruppeafslutning: 

Der er jo lidt par-sammenfald mellem 3. og 4 gruppe, så tidligt fandt vi ud af, at der skulle være en 

fælles afslutning mellem de to grupper. Det bliver et weekendophold på Tambohus, og da vi har 

sparet op gennem tre år, forventer jeg, at vores weekend bliver uforglemmelig. 

Alene personkredsen er noget særligt. 

 

Beretning fra udvalgene: 

 

Oplysningsudvalg - Carl Højmark 

 Ingen aktiviteter. 

 

Spejderkontakt - Jytte Højmark 

3 møder  

1. sept.: Sejltur med LOA 

27. okt.: Ledertræf 

25. nov.: Fredslys 

2. marts: 7 gildebrødre hos Valdemar Atterdag, hvor der var gruppemøde, og som hjælp på nogle 

poster med minierne. 

Derudover i Vestbjerg med de donerede 2 telte. 

 

GIM - Laila Haugen 

 Ingen beretning, da Laila ikke var mødt. 

 

Webmaster - Janne Voss Hansen 

Håber, at gildebrødrene kigger på hjemmesiden, og jeg forsøger at holde den opdateret. 

I næste uge holder distriktsgildet møde med alle gildernes webmasters. Håber, at distriktets 

webmaster deltager. 

 

Gildeborgen: Jørn A. Poulsen 

Vores faste udvalg, Ejendoms- og Driftsudvalg har gennemført en række opgaver i det forløbne år. 

Af større ting kan nævnes: 

• Besigtigelse af taget 

• Oprettet kantsten på P-plads 

• Repareret udsugningsanlægget (emhætten) 

• Udarbejdet brugervejledninger 

• Græsplænen lagt om, og robotplæneklipper indkøbt 

• Indkøbt 2 projektorer med lærred til dagligstue og gildehal               

• Indgået aftale om vinduespudsning 

 

Derudover er der selvfølgelig en række, om ikke daglige, så ugentlige gøremål, som også varetages 

af bestyrelsen. 

Regnbuebogen er færdig og lagt på hjemmesiden. Gildeborgen har fået sit eget afsnit, og jeg vil 

opfordre alle til at gennemlæse afsnittet, da alle vejledninger vedr. anvendelse af lokalerne er 

beskrevet der. 

I skrivende stund er vi i gang med at oprette abonnement på hjertestarteren for at sikre, at den altid 

er klar til brug. 
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Koldkøkkenet/vaskerummet i kælderen er blevet depotrum for diverse gildeaktiviteter. 

Bestyrelsen har udarbejdet en vedligeholdelsesplan for Gildeborgen, og af større arbejder i dette år 

kan nævnes: 

• Nye fliser til terrassen ved gildehallens brandtrappe. 

• Havearbejder før igangsættelse af robotplæneklipper 

• Maling af hall og garderobe. 

          

Ad. 4.    

Ingen indkomne forslag. 

Ad. 5.   

Regnskabet oplæst af Jørgen Bøgh Nielsen og derefter godkendt af forsamlingen. 

 

Ad. 6.   

Budgetforslaget blev godkendt. 

Ingen kontingentforhøjelse i 2022. 

 

Ad. 7.   

Følgende blev valgt – gildeledelse og suppleanter: 

Gildemester          Bjørn Mathiasen                        

Suppleant          Annie Sperling                    

 

Gildekansler          Kirsten Bøgh Nielsen                     

Suppleant          Vibeke Rasmussen     

 

Gildeskatmester     Camilla Smalby   

Suppleant          Jørgen Bøgh Nielsen      

 

Ad. 8.  

Følgende blev valgt – herolder og suppleanter: 

Stavherold             Lis Andersen          

Suppleant           Kirsten Særmark-Thomsen      

  

Faneherold           Susanne Danielsen     

Suppleant           Niels Voss Hansen    

 

Ad. 9. 

Følgende blev valgt – revisorer: 

Leo Nielsen       

Niels Voss Hansen       

 

1. suppleant Carl Højmark      

2. suppleant Jørn A. Poulsen   

  

Ad. 10.    

Følgende blev valgt – Udvalg m.m. 

Oplysningsudvalg:             Carl Højmark 

                                                                                     Annette Ankeraa            

                       Annie Sperling                                     

 GIM:                                  Betty Kjærsgaard    

 Spejderkontakt:                  Jytte Højmark    
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 Broderkæden:                     Vibeke Rasmussen    

 Skriver til gildeposten:       Janne Voss Hansen    

 Webmsaster for 10. gilde:  Janne Voss Hansen    

 Bestyrelsesmedlem/suppleant til Gildeborgen: Jørn A. Poulsen    

 Suppleant              Jørn Andersen  

                                                                                                          

Ad. 11: 

Susanne nærede betænkelighed ved at være faneherold, da hun ikke kunne løfte fanen. Fik mandat 

til at betjene fanen på ”pigespejdermanér”. 
 

Niels Voss Hansen afsluttede gildetinget og takkede for god ro og orden. 

Annie Sperling takkede Niels Voss Hansen og alle gildebrødrene for deltagelsen, og vi sluttede med 

”Nu er jord og himmel stille”. 
 

 

 

 

 

Niels Voss Hansen                                     Lis Andersen                           Annie Sperling 

        Ordstyrer                                                Referent                                        Gildemester 

 

 

Vibeke Rasmussen                                     Jørgen Bøgh Nielsen 

   Gildekansler                                                Gildeskatmester  
 
 

 


