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Referat fra Gilderådsmøde 
Tirsdag, den 22. november 2022 kl.19.00 

i Gildeborgen 
 

Deltagere: GM Bjørn Mathiassen, GK Kirsten Bøgh Nielsen, GS Camilla Smalby, FH Susanne  
                     Danielsen, SH Lis Andersen 
                     Janne Voss Hansen, Annette Ankeraa, Vibeke Rasmussen, Betty Kjærsgaard, Jytte  
                     Højmark, Carl Højmark, Jørn A. Poulsen 
 
Susanne Danielsen blev udpeget som ordstyrer og Lis Andersen som referent. 
 
DAGSORDEN: 
 
Orientering fra gildeledelsen: 
 
Tilbageblik ved Bjørn: 
14.06. Friluftsgildehal i Fjordbyen – Spændende rundvisning. Afslutning i Gildeborgens have med grillmad. 
Urtehaven – Kustoder i juli og august. Vi har tjent 12.500 kr. Vi kan også regne med at få tjansen i 2023. 
Sommerfest – I Gildeborgens have med god tilslutning og dejligt vejr. 
08.08 Buderup Ødekirke – 16 gildebrødre fra 10. gilde deltog. En god aften, hvor der blev sunget en del. 
22.08. Fødselsdagsgildehal – Skøn gildehal med meget indhold. Leif blev optaget som væbner, Jørn A. holdt 
fødselsdagstalen til den hyggelige eftergildehal. 
15.09. Gildemøde – Godt arrangement, hvor 4. gruppe v. Lisbeth tog os med en tur til Grand Canyon. 
22.20. Fellow Ship – God eftermiddag med foredrag af Global Youth, 2 initiativrige unge, der fortalte om 
projekt i Uganda. 
16.11. Sangaften nordenfjords – Inge Vestergaard, 11. gilde, tog os med på en tur fra Nørresundby til 
Skagen med mange aktuelle sange.  
 
Gildemestermødet i Middelfart: 

- Ca. ½ delen af landets gildemestre var repræsenteret. 
- Målgruppen for nye gildebrødre vil være 60+ 
- Foredrag af 2. gode foredragsholdere med bl.a. følgende budskaber:  
- Nyeste medlem ”styrer bussen” 
- Nye medlemmer skal tidligt have opgaver. 
- Vi skal have en større fortælling om gildearbejdet 
- Spejdergruppe SOLARIS, der havde arrangeret landsdækkende spejderløb på nettet. 

 
Bjørn har talt med Leo Kjær. Han vil gerne deltage i gruppemøder om dagen, når kræfterne er til det, 
hvilket kan betyde risiko for akut afbud. Kræfterne er ikke til at deltage i aftenmøder og -arrangementer. 

 
Bjørn har ligeledes talt med Louise (den ene af de 2 potentielle medlemmer). 
Aktivitetsniveauet i vores gilde lever ikke op til det, de ønsker. Så de sender de bedste hilsner og tak. 
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Fødselsdagsfonden: 
Gruppelederne bedes fortælle deres gruppefæller om det tilskud, som Fødselsdagsfonden kan give 
gildebrødrene til betaling af kontingent. Det offentliggøres ikke, hvem der evt. vil have et tilskud.  

 
Nyt fra Distriktsgildet: 
Fjerritslev og Hobro gilder er en del af Aalborg Distriktsgilde, men de ønsker ikke at deltage i vores 
aktiviteter. 
Frederikshavn, Sæby, Hjørring og Hirtshals gilder vil muligvis også være med under Aalborg Distriktsgilde 
på samme betingelser. Dette arbejdes der på. 

 
Budgetstatus pr. d.d.-   Camilla: 

- Driftskonto: 32.698,03 kr. 
- Hjælpekonto: 6.821,03 kr. 
- Fakkelkonto: 18.396,24 kr. 

Nordjyske Bank har stadig minusrenter, og vi har betalt ca. 300 kr. i renter p.t. 
Netbankgebyr er på 2.000 kr. 

 
Beretning fra grupperne: 

1. gruppe  -  Janne  
Lille gruppe på 6, hvoraf 5 møder op. 
Har haft 3 gruppemøder. 
Planlagt gildemøde i november.  
Majken og Louise har været med til 1 gruppemøde.  

2. gruppe – Annette 
Har haft 4 gruppemøder. 
Havde gruppemøde allerede i juli pga. planlægning af augustgildehallen. 
Vi har diskussion om mange ting.  

3. gruppe -  Vibeke 
Lille gruppe – 4 piger og Carl, men har god kontakt til Leo Kjær. 
4 gruppemøder. 
I oktobermødet deltog vi i Syng Dansk i Margrethekirken. 
Arrangerer julemødet 
Den, der afholder gruppemødet, fortæller Leo Kjær om indholdet. 
Leo Kjær inviterer gruppen på frokost ude i byen i januar 

4. gruppe – Betty 
4 gruppemøder 
Arrangerede gildemøde i september. 
Den, der afholder gruppemødet, skal finde på en aktivitet. 
Vi har set gavlmalerier med Betty, haft gåtur i Vodskov med Preben 
Forbereder nytårsgildehallen – har 5 spørgsmål om afviklingen heraf, idet der forsøgsvis skal 
være spisning før gildehallen. 
Spørgsmålene sender Betty til Bjørn, således at gildeledelsen kan diskutere afviklingen heraf. 

 
Beretning fra udvalgene:                   
Webmaster – Janne  
                  Den gl. hjemmeside er sagt op, og der er kommet et nyt system 
                  Martin Lykkegaard arbejder på at få hjemmesiden opdateret, og at de 3 gilder, der ikke               
                  har hjemmeside, også får en. 
                  Skal vi på distriktets hjemmeside, eller beholde vor egen? 
                  Vores hjemmeside koster 2.556 kr. om året, distriktets kan vi komme med på for 800 kr. 
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                  Hvis vi vælger distriktets, vil det give meget arbejde for webmaster. 
                  Forsamlingen er indstillet på, at vi beholder vores egen hjemmeside, der er opdateret og  
                  har et pænt udseende. 
 
Gim – Betty  
                   Har arrangeret Fellowship i Fynsgadecentret med foredrag af Global Youth 
                   Er ikke orientret særlig meget om landsgildets 90 års arrangement i 2024, hvor temaet  
                   er Spis Ude. 
                   Dog promoverer Distriktsgildet DUS – Gull-maj Cordes – et arrangement i Østerådalen  
                   med Esben Buch den 23. april 2024. 
                   Landsgildet har udgivet en kogebog i anledning af jubilæet: Mad på bål. 
                    
Spejderkontakt – Jytte 
                   Vi har haft 2 møder. 
                   4 gildebrødre fra 10. gilde har 2 mandage i Klarup deltaget i hvervedag for små 
                   skoleklasser, der fik spejderopgaver. 
                   Har kontaktet DDS i Gug om deltagelse i Fredslyset, men har ikke fået tilbagemelding. 
                   FDF i Gug deltager muligvis. 
                    
Oplysningsudvalg –  Carl  
                    Ikke meget arbejde. Dog er det lykkedes, at få Leif optaget som væbner. 
                    
Broderkæden – Vibeke 
                     Har ikke været aktiv. 
                    
Gildeborgsudvalget  – Jørn A.  
                     5 bestyrelsesmøder med mindst 1 forretningsudvalgsmøde før hvert bestyrelsesmøde. 
                     Dejligt, at Regnbuebogen er delt i 2, hvilket gør det nemt at rette sider vedr.  
                     Foreningen. Seneste rettelse vedrører udlejning af Gildeborgen. 
                     Haven har fået en større renovering, terrasser, gangstier og brosten, og robotten  
                     efterlader plænen nærmest som en golfbane. 
                     Hallen er malet. Der mangler dog lidt finish, hvilket vil blive udført, når  
                     ledningsarbejdet er færdigt. 
                     El-arbejdet i spisestuen er færdigt, og dagligstuen står for tur herefter. 
                     Der er ny projektor i dagligstuen, ligesom der er ophængt projektor i gildehallen.      
                     Gildehallen har fået skarpere lys. 
                    
Aktiviteter i 2022-2023 
 
Kommende aktiviteter i 10. gilde - Bjørn: 
2022 
6. dec. Julemøde – Er i gode hænder. 
2023 
12. jan.  Nytårsgildehal - Er i gode hænder. 
               Forsamlingen ønskede, at nytårsgildehallen 2024 skulle være sidst i januar. 
14. jan.  Travetur - Gl. og 3. gruppe i et spændende område i Aalborg Øst. 
28. mar. Gildeting. 
13. maj. Gildeudflugt – Gl. og 2. gruppe.  
                Diskussion om transport: Dyr bus eller samkørsel i egne biler. 
                Enighed om bustransport. 
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Kommende aktiviteter i Distriktsgilderegi - Bjørn 
2022 
24. nov. Fredslys i Vor Frue Kirke – 8. gilde er arrangør af arrangement for gildebrødre, men der er  
                ikke arrangeret noget. 
                Forsamlingen diskuterede, hvordan arrangementet kunne gøres mere spændende, bl.a.  
                kontakt til spejdergrupper, arrangement både i og udenfor en kirke, synliggørelse.  
                Der er sendt indbydelse til spejdergrupper, men disse giver ikke respons herpå. 
2023 
7. jan.  Nytårskur – 10. gilde er arrangør.  
                Finder sted på Orkideén, Aalborg Ø. Stadsgildet giver tilskud på 50 kr., hvilket beløb  
                sædvanligvis går til lokaleleje, medhjælp, udsmykning m.v. 
                Kuvertprisen bliver således 150 kr. Øl, vin og vand er for egen regning. Der vil være  
                underholdning af Sundbykoret, samt en repræsentant for Kirkens Korshær, der fortæller  
                om korshærens arbejde. Vi giver en donation til korshæren i den forbindelse. 
16. feb. Fælles gildemøde – 9. gilde arrangør. 
Juni       Sommerfest – 6. gilde arrangør. 
7. aug.  Buderup Ødekirke – 8. gilde arrangør. 
Nov.      Distriktsgildehal – 11. gilde arrangør. 
24. nov. Fredslys 2023 – 10. gilde arrangør. 
 
Kalenderræs i marts for 2024. 
  
 Eventuelt: 
 
Gruppestørrelse - Bjørn 
Der var udtrykt ønske om, at grupperne ikke skulle have flere end 6 medlemmer. 
Men der er mandefald i nogle af grupperne. Så måske skal der kun være 3 grupper efter sommerferien. 
Dette bør diskuteres i grupperne og tages op på gildetinget. 
Gildehal i oktober - Bjørn 
Forsamlingen blev enige om, at der skal være gildehal i begyndelsen af oktober, selv om Fellows hip 
afholdes sidst i oktober. Der henstilles til arrangører, at Fellow Ship ikke bliver i efterårsferien, men 
selvfølgelig tæt på dagen, der er den 24. oktober. 
 
Således opfattet. 
Lis - SH 
Referent 
 


