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Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde torsdag den 10. marts 2016 i Gildeborgen 

 

1. Valg af dirigent og protokolfører 

Som dirigent valgtes Tove Husum. 

Som protokolfører valgtes Gull-Maj Cordes. 

Begge takkede for valget. 

Dirigenten konstaterede, at tinget var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. Af gildets 26 

medlemmer var de 17 til stede. 

 

2.   Gildemesterens beretning 

Gildemester Elsa Berglund Simonsen aflagde beretning, som indledtes med en stor tak til 9. 

gilde for støtte og opbakning, samt en speciel stor tak til de dygtige og kompetente 

sideposter og ledelsesposter i øvrigt. 

 

Der har været en fin mødeprocent til både møder og gildehaller. 

 

2015 var det år, hvor vi fik 2 nye gildesøstre. Vi har desværre også mistet 3 gildesøstre. 

Paula havde efter 37 år i gildet og i en alder af 95 år meldt sig ud, da hun ikke længere 

havde kræfter til at deltage i gildets arrangementer.  

Elly Nielsen sov stille ind efter længere tids sygdom. 

Bente Sauer har lige meldt sig ud. 

 

Den største udfordring for os i 2015 har været, at Gildeborgen mistede sin forpagter. 

Derefter de mange drøftelser, om vi skulle forblive i Gildeborgen, eller om vi skulle finde et 

mindre udgiftskrævende domicil. Det er endt med, at vi forbliver i Gildeborgen. 

 

Ledelsen har i det forløbne år afholdt en række ledelsesmøder, samt et udvidet 

ledelsesmøde. 

Udover arbejdet i 9. gilde har gildemesteren deltaget i flere stadsgilderådsmøder og 

gildemestermøder samt et ekstraordinært stadsgildeting. Referaterne fra disse møder er 

udsendt til alle. 

 

I september måned deltog gildemester og gildekansler i Landsgildetinget i Køge. 

 

Derefter gennemgik gildemesteren de mange spændende og hyggelige arrangementer, der 

i årets løb har været afholdt i 9. gilde. 
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Til slut konkluderede gildemesteren, at det havde været et godt gildeår med mange 

spændende oplevelse og et godt sammenhold i gildet. 

 

Der var ingen kommentarer til gildemesterens beretning. 

 

3. Aflæggelse af regnskab 

Gildeskatmester Hanne Høyer aflagde det reviderede regnskab for 2015, som udviste et 

underskud på 7.368,93.  

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

udgifter blev mindre end budgetteret. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Hanne Høyer aflagde endvidere regnskab for 9. gildes hjælpekasse samt 

arrangementskassen. 

Hjælpekassen udviste et flot overskud på 14.331,64. En stor del af overskuddet kan vi takke 

Bente Guldfelt for, hun har været meget flittig, og solgt rigtig mange fine ting.  

Bente Guldfelt oplyste også, at det garn, vi fik i jubilæumsgave fra spejderne, var dels solgt 

og dels strikket op, og dette havde givet en indtægt til gildet på kr. 1.769,00. 

 

Høstmarkeds omsætning var på kr. 10.498,00, hvilket må siges, at være flot.  

 

Fra Elly Nielsens bo blev der efter hendes eget ønske doneret 5.000 kr. til 9. gilde. Beløbet 

var Broderkædens udbetaling. 

 

Hjælpekassens formue er nu på 49.981,95. 

 

Arrangementskassen har ikke været i brug i år.  

Der står nu 514,38 på kontoen. 

 

Begge regnskaber blev godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

1. forslag:  En del af 2. gruppe foreslår, at der ved alle gildehaller bliver betalt hjælp til 

                   oprydning og servering, og beløbet lægges på menuprisen. 

                    

2. forslag: Flertallet i 4. gruppe foreslår, at der til alle eftergildehaller hyres hjælp til  

                   servering og oprydning i køkkenet, og beløbet lægges på menuprisen. 

 

3. forslag: Ledelsen foreslår, at vi bruger vores arrangementskasse som et sikkerhedsnet i  
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                   forbindelse med gildets forskellige arrangementer: 

 

         Overskud fra gildearrangementer (som i dag tilfalder gruppekasserne) skal gå i  

         Arrangementskassen. 

                  Og 20% fra Gildecafeen og Mundgodtboden på  Høstmarkedet skal også gå til 

                  arrangementskassen.  

Til gengæld kan grupperne søge gildeledelsen om underskudsgaranti eller om tilskud til 

særlige arrangementer. 

        

Forslag 1 og forslag 2 blev behandlet samlet. 

                   Til forslag 1 og 2 blev besluttet: Forslagene faldt. 

 

Der blev indgået en stiltiende aftale, om at det er ok, at vi kan betale os fra hjælp til 

oprydning, hvis den arrangerende gruppe ønsker det. 

              

Til forslag 3 uddybede gildemesteren ledelsens forslag: 

 
Det er altid svært at lave et budget, der holder 100%.  Da grupperne nu selv står for økonomien i forbindelse med 

traktementet til gildehaller og gildemøder, foreslår ledelsen, at arrangementskassen bruges som en slags ”buffer”. Det 
vil sige, at et eventuelt overskud afleveres til skatmesteren, som bogfører beløbet på denne konto. Skulle et arrangement 

give et mindre underskud, kan gruppen tilsvarende anmode gildeledelsen om at få dækket dette underskud. 

  

Ingen af os får dækket de udgifter vi har til råvarer, til de produkter vi fremstiller til salg i på Høstmarkedet. Det gør 

man i andre gilder. Vi foreslår derfor, at f.eks. 20% af overskuddet ved salget i gildecafeen og i ”mundgodtboden” 

overføres til arrangementskassen, som betaling for disse råvarer. 

  

Grupperne kan herefter søge gildeledelsen om en underskudsgaranti eller et tilskud til et særligt arrangement. f.eks. en 

foredragsholder, tilskud til en udflugt, en fødselsdagsfest, et glas vin før en gildehal (så gruppen får tid til at få maden 

på bordet), lidt juleslik eller lignende fra arrangementskassen. 

  
Arrangementskassen vil give grupperne en større frihed, når de planlægger. Og gildets medlemmer kan måske få lidt 

ekstra goder, uden at det behøver at belaste gildets driftsbudget. Skulle der blive for mange penge i 

Arrangementskassen, kan der altid overføres et beløb til Hjælpekassen. Men der kan aldrig gå et beløb den anden vej. 

 

 Til forslag 3 fra Ledelsen blev besluttet: 

Forslaget faldt. 

 

Høstmarkedets overskud vil blive meget beskedent, hvis vi alle skal have betalt for 

råvarer. 

 

5. Behandling af budgetforslag samt fastsættelse af kontingent 

 Skatmester Hanne Høyer gennemgik budgetforslaget for 2016. 

 Budgettet er baseret på en varslet kontingentstigning til Stadsgildet på 188 kr. pr. år pr. 

medlem. Så 9. gildes årskontingent bliver i 2016: kr. 1.400. 
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 Budgetforslaget viser et lille underskud på 2.256 kr. 

 Budgettet blev vedtaget. 

 

 6. Valg af ny gildemester for årene 2017-2019 

 Gunny Kongsted blev foreslået. 

   Forslaget blev vedtaget med stor applaus. 

 

7. Valg af gildekansler for årene 2016-2018 

 Gull-Maj Cordes blev foreslået. 

 Forslaget blev vedtaget. 

 

8. Valg af gildeskatmester for årene 2016-2018 

 Bente Holmbach blev foreslået. 

 Forslaget blev vedtaget. 

 

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

 Genvalg af 1 revisorer:  Bente Guldfelt, og som ny revisor blev Elsebeth Korsbæk foreslået. 

Elsebeth blev valgt. 

 Som suppleant genvalgtes Yrsa Jacobsen. 

 

10. Valg af udvalgsmedlemmer 

 Oplysningsudvalget: Gildemester (Elsa Berglund Simonsen), Hanne Kristensen og Dorte 

Lietzen. 

 Spejderkontakt: Anny Bramsen. 

 Aktivitetsudvalget: Bente Guldfelt,  Bente Holmbach, Dorte Lietzen, Anny Bramsen og 

Marianne Møller. 

 Vesterhavs repræsentant:  Tove Husum blev valgt. 

 GIM repræsentant:  Der er ikke valgt 1 GIM repræsentant i dette gildeår. 

 Web master: Kirsten Larsen Holm. 

 Broderkæden: Jytta Møller Graae. 

 

11. Gildets fremtidige virksomhed 

 Gildemesteren bad os fortsat arbejde med at være positive og lydhøre for nye tiltag. Hvis 

nogen har ideer, så kom med dem, og lad os undersøge mulighederne. Hun foreslog, at vi 

talte om det i de nye grupper. 

Husk at fællesskab og sammenhold gør stærk og giver glæde. 

 

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

for hinandens forskelligheder. 
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12. Beretning fra grupperne 

 1. gruppe: Gull-Maj Cordes 

 2. gruppe: Hanne Kristensen 

 3. gruppe:  

 4. gruppe: Lise Nielsen 

 

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

mødeprocent. 

 

13. Beretning fra udvalgene 

 Oplysningsudvalget: Elsa Berglund Simonsen 

 Der har været afholdt 3 møder med nye gildesøstre,  to af dem er allerede optaget, den 

tredie valgte ikke at blive optaget. 

 

 Spejderkontakt: Anny Bramsen 

 Der har været afholdt 3 møder (2 med spejderne). 

 Der arbejdes på at spejderne skal deltage i Fredslyset 

 Der er gang i planlægningen af ledertræf i august måned. 

 

 Jens Bang Division har 25 års jubilæum, og det fejres 3/6 – 5/6 2016. Her vil blive brug for 

vores hjælp. Man regner med 350 spejdere. Flemming Marcussen fra 7. gilde sender skema 

rundt for at bede om hjælp til bl.a. mad. 

 

 I efteråret – 1 gang om måneden i oktober, november 2016, februar og marts i 2017 

 foregår Jens Bang dysten. 

 

 Anny sender datoer ud om de kommende arrangementer i efteråret. 

  

 Gildets internationale repræsentant: Kirsten Hansen 

 Der har været en del møder i årets løb. I nogle gilder sker der ikke så meget, i andre en hel 

del og et enkelt gilde har et projekt på bedding, som måske/måske ikke bliver til noget. 

En del har deltaget i indsamlingen til Dansk Flygtningehjælp. Der er flere gilder som støtter 

SOS børnebyerne. Et enkelt gilde har et venskabs gilde i Norge. 2.Gilde er meget aktive. De 

hjælper somaliske kvinder med at sy, hjælper grønlænderbørn, Det Blå Hus og Kofoeds 

skole samt SOS børnebyer. Der har været indsamling til Rumænien i 11. Gilde.  Palle 

Bjørnstrup, 5. Gilde har forsøgt at stable ”projekt lys i mørket i Afrika” på benene. Det er 

ikke lykkedes endnu. Tanken var, at det skulle foregå på landsplan, men landsledelsen har 



 

6 

 

ikke villet være med, fordi de synes, at det var for kommercielt. Det handler om salg af 

strøm fra Energi Nord, hvor overskuddet skulle bruges til køb af solcellelamper til Uganda.  

Den 22/10 står GIM'erne for at arrangere Fellowship Day, og man allerede i gang med at 
finde en foredragsholder. 
Næste GIM møde er den 17/3 kl. 16.15 i Gildeborgen. 

 

 Aktivitetsudvalget: Lise Nielsen 

 Lises evaluering om Rebild dagen samt Høstmarkedet  vedlægges dette referat. 

 Måske vil det være en god idé, at man på forhånd offentliggjorde navnet/navnene på 

den/de personer, der skal modtage overskuddet fra årets Høstmarked. 

 

 Web master: Kirsten Larsen Holm 

 Kirsten havde desværre måtte melde fra til Gildetinget på grund af sygdom. 

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

 

 Broderkæden: Jytta Møller Graae 

 Der bliver desværre færre medlemmer, da man ikke kan blive medlem, hvis man er over 65 

år.  

 Jytta fortalte lidt om, hvordan Broderkæden fungerer. 

 

14.   Regnskab for Blomsterkruset 

 Gunny var desværre syg, så Hanne H.  gennemgik blomsterkrusets regnskab.  

Dette viste en beholdning på 2.040,37 kr.  

 Der har været rigtig mange runde fødselsdage i år, så udgifterne har været større end 

indtægterne. 

 Regnskabet blev godkendt. 

 

15. Ansøgninger til hjælpekassen 

 Der er kommet en ansøgning fra Hjælp til Voldsofre i Nordjylland ved Sarah Kruse. 

 Vi blev enige om at donere 5.000 kr., som vil blive overrakt til vores Høstmarked. 

 

Der vil blive fremsendt en ansøgning fra Jens Bang Division til Aalborg Stadsgilde, og på 

den måde kan ledelsen på Stadsgildetinget yde tilskud til deres 25 års jubilæum. 

 

På gildetinget forrige år besluttede vi, at ledelsen kan disponere over 5.000 kr.  

Der blev spurgt, om vi kan give yderligere fuldmagt til mere end de allerede 5.000 kr. 

Svaret blev: nej. 

Hvis det skal være muligt, så må der indsendes et forslag til næste års gildeting. 
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16. Nye Grupper 

 Der blev uddelt oversigt over de nye grupper. 

 

17. Evt. 

 Under eventuelt inviterede Hanne Høyer os alle i Farmors Kolonihavehus, men datoen 

er endnu ikke fastlagt, da datoen er afhængig, om grill mester (Gunny) har mulighed for 

at komme. 

 

 Ladywalk 

 Årets Ladywalk er d. 30. maj. Tove vil rundsende tilmeldingsblanket til os alle, så vi kan 

tilmelde os. Det koster 125,00 kr. 

 Tove ved ikke om Eva Lykke Madsen også i år vil være tovholder på hele arrangementet. 

 

Tinget sluttede kl. 21.25. 

 

 

 

Elsa Berglund Simonsen Tove Husum  Gull-Maj Cordes 

Gildemester  dirigent  protokolfører 

  

     

 


