
Aalborg den 4. marts 2018 
 
Indkaldelse til Gildeting i Gildeborgen mandag den 25. marts 2018 kl. 19.00 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og protokolfører 
2. Gildemesteren aflægger beretning 
3. Gildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab.                                           

Endvidere aflægges revideret regnskab for 9. gildes hjælpekasse. 
4. Behandling af indkomne skriftlige forslag. 
5. Behandling af budgetforslag for det kommende gildeår, herunder fastsættelse af 

kontingent. 
6. Valg af gildeledelse: 

Bekræftelse af Anny Bramsen som ny gildemester for årene 2019-2021, jfr. valg 
22.03.2018. 

7. Valg af 2 revisorer og en suppleant: 
forslag: Elsebeth Korsbæk, Bente Holmbach og Yrsa Jacobsen (alle villige til valg). 

8. Valg af udvalgsmedlemmer:                                                                         
Oplysningsudvalg: Gildemester, Hanne Kristensen og Dorte Lietzen (alle villige til 
valg. 
Spejderkontakt: Forslag: Tove Husum (villig til valg) 
Aktivitetsudvalg: Dorte Lietzen, Marianne Møller, Hanne Kristensen., Bente 
Holmbach og Anny Bramsen  (alle villige til valg)                                                                                                                           
WEB master:  Gunny Kogsted (villig til valg) 
Broderkæden: Jytta Møller Graae (villig til genvalg) 

9. Gildets fremtidige virksomhed 
10. Beretning fra grupperne:                                                                                                

1. gruppe – Kirsten Hansen 
11. 2. gruppe – Bente Holmbach 
12. 3. gruppe – Elsa Berglund Simonsen 
13. 4. gruppe -  Jette Hummel Heidemann 
14. Beretning fra udvalgene:                                                                                

Oplysningsudvalget – Gunny Kongsted                                                 
Spejderkontakt – Anny Bramsen                                                                                   
Aktivitetsudvalget – Dorte Lietzen                                                                                       
Web master – Gunny Kongsted 
Broderkæden – Jytta Møller Graae 

15. Uddeling fra hjælpekassen. 3 ansøgninger vedlagt 
16. Eventuelt 

Regnskab for Blomsterkruset – Gunny Kongsted 
 
Til gildetinget: 1 øl/sodavand.  
Efter gildetinget vil der blive serveret kaffe/te og 2 snitter til i alt kr. 60,00 
 
Evt. afbud til kansler Inger Jensen senest fredag d. 16. marts 2018 kl. 11.00. 
 
Med venlig hilsen Gildeledelsen  

 
Medbring venligst denne dagsorden til mødet  
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Gildekansler	  

Inger	  Jensen	  

Sundby	  Brygge	  
9,2.tv.	  

9400	  Nørresundby	  

Tlf.	  2167	  0098	  

e-‐mail:	  

ijens@live.dk	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Bilag	  til	  denne	  indkaldelse:	  

Revideret	  regnskab	  for	  9.	  Gilde	  for	  2018	  

Revideret	  regnskab	  for	  9.	  Gildes	  hjælpekasse	  for	  2018	  

Forslag:	  4.	  Gruppe	  har	  indsendt	  forslag	  

Budget	  for	  2019	  

Regnskab	  for	  Blomsterkruset	  

Ansøgninger	  til	  Hjælpekassen,	  3	  stk.	  


