Aalborg d. 4. maj 2022
Distriktsgildeting d. 4. maj 2022 – Referat
Distriktsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 26 gildebrødre, heraf 21 stemmeberettigede.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og protokolfører/referent og stemmetællere
2. Beretning fra Distriktsgildemester
3. Aflæggelse af revideret regnskab fra Distriktsgildeskatmester
4. Behandling af indkomne forslag.
1 forslag
5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
6. Beretning og reviderede regnskaber for fonde og institutioner under Distriktet
a. Fødselsdagsfonden
b. Hjælpefonden
c. Vesterhavsmarchens Hjælpekasse
d. Broderkæden
e. Richardt Raetzels Mindefond
7. Valg af Distriktsgildeledelse
8. Valg af suppleanter for Distriktsgildeledelsen
9. Valg af revisorer samt suppleanter for disse
10. Valg/udpegning til bestyrelser og institutioner under Distriktet
11. Eventuelt, herunder evt. økonomisk koordinering

Velkomst til Distriktsgildeting ved DGM Finn Bramsen:
Dagsorden:
Ad 1. Valg af dirigent og protokolfører/referent
Flemming Hansen 1. gilde, blev valgt som dirigent og SGK Eva Lykke Madsen som referent.
Flemming Hansen konstaterede, at indvarslingen var rettidig udsendt, og at forsamlingen var
beslutningsdygtig i forhold til vedtægterne. Som stemmetællere valgtes Gull-Maj Cordes og Jørn
Anton Poulsen
Ad 2. Beretning fra Distriktsgildemester
Tak til jer alle for fremmødet til dette Distriktsgildeting, dejligt at så mange er til stede. Vi skal
gennem en del punkter, men hvis alle overholder dirigentens ledelse, skal vi nok komme trygt til
ende.

1

Inden min beretning vil jeg bede forsamlingen rejse sig, så vi i fællesskab kan mindes dem der er
gået bort. Siden sidste DGT 8. juni 2021
Aage Schmidt Pedersen
Ellen Henriksen
Henrik Boelsmand

10. Gilde
12. Gilde
8. Gilde

Æret været deres minde
Vi er pr. d.d. 172 gildebrødre i Aalborg, desuden er der 6 i Fjerritslev, og der i de 2 Hobrogilder i alt
51 medlemmer – der er fordelt på 25 i 1. Hobro og 26 i 2. Hobro. De var tidligere med i Niels
Ebbesen distrikt, der jo blev ”nedlagt”
Ved sidste DGT var vi 182 gildebrødre i Aalborg. I dag er vi som nævnt 172 gildebrødre, fordelt på
8 gilder.
Vi har afholdt 9 distriktsgildeledelsesmøder, Gull-Maj har deltaget i en del af vores møder, som
DUS.
Der har været afviklet info for væbner, med en deltager og der blev afholdt ERFA møde onsdag 6.
april, dette med en fin tilslutning, begge disse med Gull-Maj som tovholder.
Jeg har deltaget i 2 VIDEO møder med de øvrige DGM og har deltaget i Distriktsstævne 26. & 27.
marts i Middelfart, desuden har Gull-Maj og jeg deltaget i netværksmøde i Aalborg, her på
Gildeborgen. Det var søndag 20. marts.
Der er udsendt referater fra disse 2 ”møder” .
Fælles aktiviteter i perioden:
Vesterhavsmarch, den har en særskilt beretning. Så havde vi en dejlig dag v. Buderup ødekirke og
ved Spillemands museet, vejret kunne ikke være bedre. Vi havde GM møde i september og i
november var der Distriktsgildehal i Hasseris Kirke og vores Distriktsgilderådsmøde 11. november
og så ramte Corona og igen, flere aktiviteter blev aflyst.
Nytårskuren og februar mødet måtte af forsigtighedsgrunde aflyses. Vi har fra DGL igen i år været
rundt til nytårsgildehaller, en dejlig oplevelse, ja dem det har været muligt i forhold til smitte.
PAK udvalget har startet møder op igen, vi havde møde i mandags, GIM-kredsen holder møde på
torsdag, vi skal bl.a. udpege ny DIS og vi skal starte planlægning af Fellowship til efteråret – lørdag
22. oktober.
Fredslyset blev afviklet i Gildeborgens have, anderledes end de andre år – men jeg mener at det var
et godt arrangement, det var jo spejderkontakternes indsats, der fik det til at lykkedes.
Landsgildeting blev afholdt i september – et positivt møde. Der er jo fremsendt referat fra dette.
Jeg vil lige gøre opmærksom på den kommende HAVEFEST – der er et samarbejde mellem 2. 0g 1.
Gilde, den finder sted onsdag 22. juni – der kommer indbydelse og program.
Omkring ”optagelse” af de 2 gilder fra Hobro, skal vi have set på dette samarbejde, vi vil snarest
mødes med dem + gildet fra Fjerritslev. Vi skal også se på vores vedtægter for Aalborg
Distriktsgilde. Der skal aftales kontingent og betaling for evt. deltagelse i vores fælles aktiviteter,
det vil blive noget med en kostpris pr. aktivitet.
Vesterhavsmarchen:
Som de fleste nok ved, så var det marchnr. 50 der blev afviklet søndag 11. juli 2021. Der blev
uddelt 50.000, - kr. – et mål vi havde sat os, i anledning af 50 året for marchen.
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Vi fik et mindre overskud, vi har stillet forslag om at ”nedlægge” Vesterhavsmarchen. Dette er jo
beklageligt men uundgåeligt.

Fremtiden
Der er nu opstået et lille håb om at der opstår en form for ny march, da ”LANTERNEN” i Blokhus
har vist interesse, der er en dialog i gang. Hvad det ender med ved vi ikke p.t.
Ad. 3:
Klaus Cordes (suppleant for Søren Aagaard Petersen) aflagde regnskab for 2021
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4:
Forslag fra Vesterhavsmarchkomiteen om nedlæggelse af Vesterhavsmarchen
20 stemte for forslaget
1 undlod at stemme
Ad. 5:
Distriktsgildeskatmesteren fremlagde budgettet for 2022.
Budgettet var udarbejdet på flg. grundlag:
• 175 gildebrødre
• Der opkræves 2 x 115, - kr. ekstra til distriktsgildet – ca. 40.000, - kr. i 2022. Denne ekstra
indtægt bruges til gode aktiviteter som beskrevet. Der opkræves den sædvanlige kontingent
4 x årligt.
I regnskabet vil det fremgå, hvad der er brugt på aktiviteter.
Budgettet blev godkendt
Ad. 6:
Fødselsdagsfonden
v/Elsebeth Korsbæk
Som det fremgår af regnskabet for 2021 har fonden nu en fri kapital på 20.277 kr.
Den negative rentesats har betydet en udgift på 118 kr.
Der er sidste år givet kontingenttilskud på kr. 5.900,
og det er dejligt, at de penge kommer gildebrødre til gode, som har brug for støtte.
Vi sender stadig fødselsdagshilsener pr. post.
Vores sekretær Hanne Groth gør sit bedste, for at fødselsdagshilsenen kommer til dagen.
Som det fremgår af regnskabet for 2021 har fonden nu en fri kapital på 20.277 kr.
Den negative rentesats har betydet en udgift på 118 kr.
Der er sidste år givet kontingenttilskud på kr. 5.900,
og det er dejligt, at de penge kommer gildebrødre til gode, som har brug for støtte.
Som det fremgår af regnskabet for 2021 har fonden nu en fri kapital på 20.277 kr.
Investeringsbeviser er i Bank Invest virksomhedsobligationer.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
Hjælpefonden:
v/ Jørn A. Poulsen
For at repeterer vedtægterne i Hjælpefonden kan jeg oplyse at indtægterne hidrører fra:
1. Gaver fra bl.a. gilderne i Aalborg og andre
2. Midler indkommet fra salg af Madum Søhus
3. Ved offentlige indsamlinger, lotterier eller andre offentlige arrangementer
4. Arrangementer hovedsaligt forestået af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
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Alt dette er historien, så den eneste indtægt i dag er, hvad vore obligationer kan give i afkast en og
renter. Som bekendt er obligationer ikke det bedste papir i afkast og selvom vi i første kvartal ser en
rentestigning, er det et faktum, at indtægterne er meget små.
Vi har ingen ansøgninger modtaget i 2021.
Regnskabet blev herefter fremlagt og godkendt.
Svend Erik Jensen, 1. gilde – Kan Hjælpefonden og Fødselsdagsfonden evt. sammenlægges?
Der arbejdes på sammenlægning af de 2 fonde.
Vesterhavsmarchens Hjælpekasse:
v/ Klaus Cordes (Suppleant for Søren Aagaard Petersen)
Regnskabet blev fremlagt og godkendt
Broderkæden:
v/ Kirsten Bøgh Nielsen
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
Richardt Raetzels mindefond:
v/Mogens Bo Knudsen
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
Ad. 7:
Valget af distriktsgildeledelse forløb således:
• Distriktsgildemester Finn Bramsen, 1 gilde, blev genvalgt
• Distriktsgildekansler Eva Lykke Madsen, 10. gilde, blev genvalgt
• Distriktsgildeskatmester Søren Aagaard Petersen, 8. gilde, blev genvalgt
Ad. 8:
Flg. blev valgt som suppleanter for stadsgildeledelsen:
• Suppleant for DGM: Flemming Hansen, 1 gilde
• Suppleant for DGK: Lis Andersen, 10. Gilde
• Suppleant for DGS: Signe Vinther Nygaard, 6. gilde
Ad. 9:
Flg. blev valgt til revisorer samt suppleanter for disse:
• Kaj Palsgaard, 8. Gilde
• Bo Essenbæk, 1. Gilde
• Suppleant for Kaj Palsgaard: Jens Carl Nielsen 1. Gilde
• Suppleant for Bo Essenbæk: Jørgen Christensen, 1. Gilde
Ad. 10:
Valg/udpegning til bestyrelser og institutioner under distriktsgildet:
DUS: Gull-Maj Cordes 9. gilde er udpeget
DIS (formand Internationalt udvalg): Vælges for et år af udvalget blandt udvalgets medlemmer.
Hjælpefonden:
Flg. blev genvalgt til bestyrelse samt suppleanter:
• Vibeke Rasmussen 10. gilde
• Jørn Anton Poulsen, 10. Gilde
• DGK Eva Lykke Madsen
• Suppleant: Lis Andersen, 10. Gilde
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•

Suppleant: Preben Nielsen, 10. Gilde

Vesterhavsmarchens Hjælpekasse:
Flg. blev genvalgt til bestyrelse:
• Finn Bramsen, 1. Gilde
• Distriktsgildeledelsen
Fødselsdagsfonden:
Flg. er blevet udpeget til bestyrelse af Distriktsgildeledelsen for 1 år:
• Hanne Groth, 9. Gilde
• Elsebeth Korsbæk, 9. Gilde
• DGM Finn Bramsen
Broderkæden:
Flg. er blevet udpeget til bestyrelsen af Distriktsgildeledelsen for 1 år:
• Niels Erik Franck, 8. Gilde
• Kirsten Bøgh Nielsen, 10. Gilde
• Else Wedege, 2. Gilde
• DGM Finn Bramsen
Richardt Raetzels Mindefond:
Flg. er valgt til bestyrelsen:
• Merete Raetzel Breaa
• Kaj Palsgaard Andersen, 8. Gilde
• Mogens Bo Knudsen, 1. Gilde
Følgende blev valgt som revisorer:
• Bo Essenbæk, 1. Gilde
• Jørgen Christensen, 1. Gilde
Div. Poster:
Aftales med Distriktsgildeledelsen:
• Formand for Spejderkontakt:
• Redaktør:
• Web-master:
• Repræsentant for Friluftsrådet:
• Formand for PR- og Aktivitetsudvalget:

Henrik Larsen, 1. Gilde
Janne Voss Hansen, 10. Gilde
Martin Lykkegaard, 8. Gilde
Jesper Hansen, 8. Gilde

Ad. 11:
Eventuelt herunder økonomisk koordinering
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Distriktsgildeting 04.05.22: Økonomisk koordinering
1.
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9.
Gilde Gilde Gilde Gilde Gilde
Mødrehjælpen i
1000
0
500
500
0
Aalborg
Nibe Spejderne
1000
0
0
500
1000
Jørgen Skytte Gr.
0
0
0
500
0
Ialt
2000
0
500
1500
1000

10.
Gilde
1000

11.
Gilde
0

12.
Gilde
0

Ialt
3000

1000
0
2000

500
0
500

1000
0
1000

5000
500
8500

Hanne Thusgaard Hansen, 11 gilde, har ”kastet håndklædet i ringen” vedr. Julearrangementet på
Aalborg Kloster i november. Der blev uddelt en drejebog til alle 8 gilder. Det koster 2.500 kr. at leje
klosteret+gaver til beboerne. Omsætning sidste år ca. 30.000 kr.
Kurt Keldorff, 1. gilde - Husk opslag på Facebook.
Svend Erik Jensen, 1. gilde – gjorde opmærksom på den kommende havefest den 22. juni i
Gildeborgens have. Der uddeltes liste, der skal besvares senest den 18.5.til Svend Erik Jensen svej02@gmail.com
Kaffe er på lager igen.
DGM takkede Flemming Hansen som dirigent for en myndig ledelse af distriktsgildetinget og tak til
Klaus Cordes.

Dirigent
Flemming Hansen

Distriktsgildemester
Finn Bramsen

Referent
Eva Lykke Madsen
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