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Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 25. marts 2015 i Gildeborgen 

 

1. Valg af dirigent og protokolfører 

Som dirigent valgtes Lise Nielsen. 

Som protokolfører valgtes Gull-Maj Cordes. 

Begge takkede for valget. 

Dirigenten konstaterede, at tinget var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt, idet 23 af 27 

medlemmer til stede. 

 

2.   Gildemesterens beretning 

Gildemester Tove Husum aflagde beretning, som indledtes med en stor tak til 9. gilde for 

støtte og opbakning i hendes 2 år som gildemester, og hun vidste, at den opbakning også 

ville blive givet videre til den kommende gildemester. 

 

Ledelsen har i det forløbne år afholdt 5 møder og et udvidet ledelsesmøde. 

Udover arbejdet i 9. gilde har hun deltaget i 3 stadsgilderådsmøder og 2 gildemestermøder. 

Referaterne fra disse møder er udsendt til alle. 

 

Desuden har hun deltaget i gildemesterstævnet i Horsens i efteråret, hvor Arne Gottlieb 

blev valgt som landsgildets nye pr-mand. 

På dette møde blev udleveret en mappe pr. gilde, med orientering om forskellige tiltag som 

opfølgning på landsgildetinget sidste år, hvor handleplanen har været: Mod nye horisonter. 

Denne mappe kan lånes af alle grupper. 

 

Der har tillige i årets løb været afholdt mange spændende og hyggelige arrangementer 

begyndende med et anderledes augustmøde i Lises sommerhus, hvor vi fik lejlighed til at 

drikke noget af vores jubilæumsrødvin fra landsgildemesteren. 

Julemødet blev i år afholdt som et eftermiddagsmøde med gløgg og æbleskiver. Der var et 

flot stort fremmøde. 

Februarmødet var med en spændende foredragsholder. 

Vores fødselsdag d. 5. marts kunne vi ikke fejre på dagen, da 9. gilde skulle arrangere 

distriktsgildehal samme aften. 

I stedet for blev fødselsdagen afholdt d. 18. marts med brunch på Spejdergården. Det var 

et meget hyggeligt arrangement. 

 

Vi har også i 2014 været med til at arrangere rally sammen med 1. gilde. Det var en god 

oplevelse, hvor vi lærte om Himmerland. 
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Solskin og højt humør var der også ved årets Ladywalk i maj måned med efterfølgende 

hygge i Kammas have. 

I juni måned var vi alle inviteret til sommerfrokost i Farmors (Hanne Høyer) kolonihavehus, 

hvor vi også havde mulighed for at bruge noget vores jubilæums rødvin. Denne dag hører  

til en af vores faste dejlige traditioner, som vi alle nyder. 

 

Til slut fortalte hun om et kommende arrangement d. 12. april, hvor Aalborg kommune i 

samarbejde med Sct. Georgs Gilderne og naturvejleder Esben Buch afholder en spændende 

tur i Mølleparken, som afsluttes med kaffe i Gildeborgens have. 

 

Der var ingen kommentarer til gildemesterens beretning. 

 

3. Aflæggelse af regnskab 

Gildeskatmester Hanne Høyer aflagde det reviderede regnskab, som udviste et underskud 

på 10.701,33.  

Dog var der budgetteret med et større underskud. Det bedre resultat skyldtes, at 

udgifterne til vores jubilæum blev mindre end budgetteret. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Gildeskatmester Hanne Høyer aflagde endvidere regnskab for 9. gildes hjælpekasse samt 

arrangementskassen. 

Hjælpekassen udviste et underskud på 15.025,92. Underskuddet skyldtes at vi i anledning 

af vores 50 års jubilæum donerede 26.050,00. 

Hjælpekassens formue er trods underskuddet på 35.650,31. 

Arrangementskassen har ikke været i brug i år. Det lille overskud, der stod efter jubilæet i 

marts blev brugt til et glas inden vores reception i anledning af jubilæet. 

Der står stadig 514,06 på kontoen. 

 

Begge regnskaber blev godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

1. forslag: a) Ledelsen foreslår at der afsættes et årligt beløb fra hjælpekassen til løbende 

             donationer.  

                   b) Ledelsen forslår at der afholdes et julemøde i december måned. 

 

2. forslag: 2. gruppe foreslår at scrapbogen i papirform nedlægges. 

 

Til ledelsens forslag 1 a) Vi blev enige om at der afsættes et årligt beløb på 5.000 kr.       

                                            til løbende donationer. 
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Til ledelsens forslag   1b) blev vi enige om, at der afholdes et julemøde d. 17. december  

                                             2015. Ledelsen står for dette arrangement. 

 

Til forslag 2  fra 2. gruppe blev vi enige om at nedlægge scrapbogen i papirform. 

                                               Hjemmesiden vil fremover fungere som scrapbog. 

                                               Scrapbogen i papirudgaven skal anbringes på vores arkiv i  

                                               Skelagergården. 

 

5. Behandling af budgetforslag samt fastsættelse af kontingent 

 Skatmester Hanne Høyer gennemgik budgetforslaget for 2015. 

 Budgetforslaget viser et lille underskud på 8.402 kr. 

 Budgettet blev vedtaget. 

 

 På trods af et budgetteret underskud, vedtog vi at fortsætte med uforandret kontingent - 

1.200 kr. /år.  

 

6. Bekræftelse af ny gildemester for årene 2015-2017 

 9. gilde har på sidste gildeting vedtaget, at den kommende gildemester for årene 2015-

2017 er Elsa Berglund Simonsen. Dette blev nu bekræftet med stor applaus. 

 

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

 Genvalg af 2 revisorer: Hanne Scheving og Bente Guldfelt. Som suppleant valgtes Yrsa 

Jacobsen. 

 

8. Valg af udvalgsmedlemmer 

 Oplysningsudvalget: Elsa Berglund Simonsen, Hanne Kristensen og Dorte Lietzen. 

 Spejderkontakt: Anny Bramsen. 

 Aktivitetsudvalget: Bente Guldfelt, Hanne Høyer, Bente Holmbach og Lise Nielsen. 

 Vesterhavs repræsentant: Bente Sauer. 

 GIM repræsentant: Kirsten Hansen. 

 Web master: Kirsten Larsen Holm. 

 Broderkæden: Jytta Møller Graae. 

 

Dirigenten takkede de afgående medlemmer for deres indsats. 

 

9. Gildets fremtidige virksomhed 

 Gildemester Tove pointerede at vi skal fortsat arbejde med at være positive og lydhøre for 

nye tiltag. Hvis nogen har ideer, så kom med dem, og lad os undersøge mulighederne. 
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Husk at fællesskab og sammenhold gør stærk og giver glæde. 

 Samtidig slog Tove fast, at vi fortsætter med samme arrangementer som tidligere, men vi 

skal holde os for øje, hvis nye muligheder opstår. 

 Til slut sagde hun, at 9. gilde fortsat skal være et gilde, hvor alle trives med gensidig respekt 

for hinandens forskelligheder. 

 

 Jytta fortalte om et meget spændende foredrag, ”Hjælp Voldsofre” som hun har været til 

her i marts måned. Det var et voldoffer, Sara Kruse, der fortalte meget interessant og 

spændende om sine egne erfaringer. 

 Hun forslog at vi skulle kontakte hende, og få hende til at holde det samme foredrag for os. 

 

 Vi aftalte, at Jytta skulle kontakte hende og spørge om pris og om hun kunne komme evt. 

til februarmødet.  

Når Jytta kender svaret vil hun melde tilbage til ledelsen med resultatet. 

 

 Den gruppe, der skal arrangere dette møde, kan så finde ud af, om vi skal gå sammen med 

et andet gilde om arrangementet. Det kunne også være en mulighed for at 9. gilde 

arrangerer dette februar møde og inviterer alle gildebrødre i Aalborg til mødet. 

 

10. Beretning fra grupperne 

 1. gruppe: Gull-Maj Cordes 

 2. gruppe: Hanne Kristensen 

 3. gruppe: Bente Sauer 

 4. gruppe: Lise Nielsen 

 

 Der var kun positive beretninger om et højt aktivitetsniveau i de 4 grupper, og stor 

mødeprocent. 

 

11 Beretning fra udvalgene 

 Oplysningsudvalget: Tove Husum 

 Der havde ikke været afholdt møder i 2014, men lige nu er en kommende gildesøster 

blevet indkaldt til møde d. 9. april. Hendes navn er Lisbeth Lynggaard og hun skal følge 4. 

gruppe, da det er Jette, der kender hende. 

 

 Spejderkontakt: Anny Bramsen 

 Der har været en del postbemandinger og køkkentjanser i årets løb. 

 Der har været brug for os i Vestbjerg til et sæbekasseløb. 

 Flere har været på Fjordmarken i juli måned til DUKA arrangementet. 

 Også ved et byløb i Aalborg har vi også hjulpet. 
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 Anny har været til ledertræf på Egholm. 

 

 Anny sender datoer ud om de kommende arrangementer i efteråret. 

  

 Gildets internationale repræsentant: Kirsten Hansen 

 GIM udvalget består af Ingrid Kristensen, Palle Bjørnstrup, Hanne Dam, Inge Vestergaard, 

Laila Haugen, Tage Andersen, Jette Jensen og Kirsten. 

 Kirsten har været til 7 møder sidste år. De har afholdt Fellowship sammenkomst i 

Aalborghallen, hvor Ernst Trillingsgaard underholdt. 

 Udvalget har arbejdet med projektet ”Lys i Afrika” i samarbejde med Energi Nord. 

 

 Aktivitetsudvalget: Gull-Maj Cordes 

 Gull-Maj fortalte at udvalget har holdt 8 møder i 2014. De har arbejdet stille og roligt 

henimod de to store arrangementer – Rebilddagen og Høstmarkedet. 

 Rebilddagen d. 4. juli i Rebild Bakker forløb fint. 10 piger deltog, men mange andre bidrog 

til varesortimentet. Overskuddet blev på 2.375,00. 

 Høstmarkedet sammen med 1. gilde blev også en succes. Alle 9. gildets piger deltog. 

 

Vi havde været heldige med at få lov til at sælge 12 billeder af Henning Knudsen. De var 

doneret af Hanne og Jørgen Scheving. Vi synes, at det var mest naturligt, at det var 1. gilde, 

der stod for auktionen af disse billeder, og dermed også overskuddet for dem. De tjente ca. 

3.000 kr. på billederne. 

 

 Omsætningen for begge gilder blev på 25.000 kr. Overskuddet blev i alt for 19.500 kr. for 5 

timers arbejde, dog med et stort forarbejde. 

9. gildes overskud for dagen blev på ca. 14.000 kr., det var vi alle meget tilfreds med. 

 

Aktivitetsudvalget kører godt og effektivt. 

  

 Web master: Kirsten Larsen Holm 

 Kirsten fortalte at hun løbende skifter indbydelser og billeder ud fra aktuelle 

arrangementer. Hun har også sat en link ind til facebook. 

 Alle var enige om, at det er et flot stykke arbejde, Kirsten laver. 

 

 Broderkæden: Jytta Møller Graae 

 Jytta orienterede om, at det er blevet noget nemmere at være repræsentant for 

Broderkæden, fordi opkrævningerne nu foregår ved bankoverførsler, og ikke som før ved 

girokort.  
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Der bliver desværre og færre medlemmer, da man ikke kan blive medlem, hvis man er over 

65 år.  

 

 

12.   Regnskab for Blomsterkruset 

 Gunny Kongsted gennemgik regnskabet. Dette viste en beholdning på 3.351,37 kr.  

 Indtægter og udgifter balancerer nogenlunde. 

 Regnskabet blev godkendt. 

 

13. Ansøgninger til hjælpekassen 

 Der er ingen ansøgninger til hjælpekassen. 

 

14. Evt. 

 Under eventuelt inviterede Hanne Høyer os alle i Farmors Kolonihavehus d. 9. juni. Der 

vil blive sendt en invitation senere. 

 Ladywalk 

 Tove rundsendte et skema, hvor man kan tilmelde sig Ladywalk mandag d. 18. maj. 

 Tove samler tilmeldingerne fra 9. gilde, og sender penge og besked til Eva Lykke 

Madsen, som er tovholder på Ladywalk arrangementet. 

 

Tinget sluttede kl. 20.20. 

 

 

 

Tove Husum  Lise Nielsen  Gull-Maj Cordes 

Gildemester  dirigent  protokolfører 

  

     

 


