
Referat af gildeting i 9. gilde afholdt i Gildeborgen onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00.

Dagsorden: 

Punkt 1. Valg af dirigent og protokolfører.
Til dirigent valgtes Hanne Høyer. Til protokolfører valgtes Gunny Kongsted.
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidigt og at gildetinget således var lovligt 
indvarslet.
Der var mødt 19 stemmeberettigede.

Punkt 2. Gildemesterens beretning.
Gildemester Kirsten Hansen aflagde beretning for året 2010 hvor der havde været afholdt 8 le-
delsesmøder i alt, incl. 1  udvidet ledelsesmøde. Grunden til, at gildets medlemmer ikke havde fået 
referat af de seneste ledelsesmøder er, at disse møder alene havde drejet sig om gildets nye hjem-
meside, som Lise Nielsen senere ville fortælle om, og  om forberedelse til gildetinget.
Gildemesteren havde deltaget i flere møder i Stadsgilderegi og i gildemesterstævne i Horsens i sep-
tember måned.
Gildemesteren omtalte de fællesarrangementer, vi har haft i samarbejde med andre gilder bl.a. Rally 
med 1. gilde og friluftsgildehal med 8. gilde.
Vi har haft gode gildemøder, bl.a. har vi haft en debataften om Gildernes fremtid med oplæg af Jør-
gen Scheving og Kamma Jensen. Vi har vært udenfor huset og har besøgt Anne Just’s Have i Hune 
og Kirkens Korshærs natvarmestue i Korsgade.
Julemødet og gildets fødselsdag blev afholdt på festligste vis.
På Danmarks friluftsdag, hvor der blev afholdt et arrangement ved Aalborg Storcenter var der god 
tilslutning fra 9. gildes  medlemmer.
På cafédagen i september i Gildeborgens have, fælles med 1. gilde,  blev der solgt mange ting og 
der blev uddelt donationer fra Hjælpekassen.
Vor medlemsstatus er p.t. 27 medlemmer. Vi har to nye gildesøstre på vej, hvoraf den ene skal op-
tages til septembergildehallen.
Kirsten takkede grupperne for gode arrangementer og takkede for god opbakning i sin gildemester-
tid.

Punkt 3. Aflæggelse af regnskab for 9. gilde og for hjælpekassen.
Årets resultat udviste et overskud på kr. 3.694,27, hvilket betyder, at den samlede kassebeholdning 
pr. 31.12.2010 udgør 54.851,84. Regnskabet blev godkendt.
Hjælpekassens regnskab udviste et overskud på kr. 2.750,92, hvorefter kassebeholdningen pr. 
31.12.2011 udgør 37.955,70. Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4. Bekræftelse af Gull-Maj Cordes som gildemester.
Gull-Maj blev valgt med applaus allerede ved gildetinget i 2010 og ved dette års gildeting gentoges 
applausen. Gull-Maj er valgt som 9. gildes næste gildemester.

Punkt 5. Valg af revisor og suppleant.
Elsa Berglund og Hanne Scheving genvalgtes som revisorer. Bente Guldfelt blev valgt som supple-
ant.

Punkt 6. Valg af udvalgsmedlemmer.
Oplysningsudvalget: Hanne Groth og Kirsten Hansen udtræder.
Hanne Kristensen og Tove Husum er nye medlemmer. Gildemesteren er ”født” medlem af udvalget.
Spejderkontakt: Anny Bramsen udtræder. Til ny spejderkontakt valgtes Bente Sauer.
Vesterhavsmarchen: Stadsgildet har ønsket, at der skal udpeges en kontaktperson fra gildet til Ve-
sterhavsmarchen. Lise Nielsen påtog sig denne opgave.
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Punkt 7. Behandling af indkomne forslag.
Der var stillet forslag fra 4. gruppe om, at det i 9. gilde skulle markeres når man har været medlem 
af gildebevægelsen i 10 år. Det blev vedtaget at markere 10 års jubilæum, evt. ved en fejring i gilde-
hallen.
Forslag vedr. betalt kørsel: Bente Guldfelt havde bedt tinget diskutere betaling for kørsel til og fra 
arrangementer. Bente vil gerne have at de medlemmer, der ikke har bil og  altid ”kører med” må be-
tale kr. 10,00 for udtur og kr. 10,00 for hjemtur og at der ved betaling bliver sagt ”tak” i stedet for 
”Jeg kører turen alligevel”. Det blev accepteret – vi der nogle gange kører, skal nok huske at lade 
være med at protestere. 
Der var fremsendt et forslag fra Elsa Berglund og Gull-Maj Cordes om at finde et nyt projekt at 
være fælles om, nu da kortsalget er slut og udvalget er fratrådt. Vi skal finde på noget for at tjene 
penge til hjælpekassen.
Elsa og Gull-Maj har været i gang med undersøge, om vi evt. kan få lov til at have en salgsbod med 
sandwiches eller lignende ved Rebildfesten i Rebild bakker. Der blev givet mandat til Elsa og Gull-
Maj om at gå videre med dette.

Punkt 8. Gildets fremtidige virksomhed.
Blev drøftet under punkt 7 (pengegivende aktivitet).

Punkt 9. Budgetforslag for 2011 herunder fastsættelse af kontingent.
Det fremlagte budgetforslag, der fremviste et underskud på kr. 5.240,00 blev vedtaget set i lyset af 
vor  kassebeholdning. Det vedtoges at fortsætte med uændret kontingent – kr. 1.200/år.

Punkt 10. Afstemning om optagelsesprocedure.
Ved vort debatmøde i oktober 2010 blev vi enige om, at vi på gildetinget skulle have en afstemning 
om hvorvidt den nye gildebroder skal være til stede i gildehallen fra starten eller om hun skal føres 
ind i gildehallen (ny og gammel optagelsesform).
Det vedtoges efter skriftlig afstemning at optagelsesproceduren fremover foregår efter den nye op-
tagelsesform, hvor den, der skal optages sidder i gildehallen fra start.

Punkt 11. Beretning fra grupperne.
Fra alle 4 grupper lød det, at man har det godt i gruppen og at der er nok at tage fat på af arrange-
menter når vi kun er 4 grupper. Der bliver flittigt holdt gruppemøder, selvom det ofte kan være van-
skeligt at samle tropperne p.g.a. mange rejselystne gildemedlemmer.

Punkt 12. Beretning fra udvalgene.
Oplysningsudvalget v. Gull-Maj Cordes: Der har været afholdt to oplysningsmøder. Et sammen 
med Bente Holmbach og et sammen med Jette H. Heidemann. Bente Holmbach bliver, som oplyst 
andet sted i referatet, optaget til septembergildehallen.

Jubilæumsudvalget v. Hanne Scheving: Udvalget sætter i efteråret 2011 ”ting i sving”. På spørgs-
mål om der bliver lavet pengegivende aktiviteter for at ”spare sammen” til jubilæet oplyste Hanne, 
at der har udvalget skønnet ikke skulle være nødvendigt, da vi har en solid kassebeholdning.
Dorte Lietzen er blevet indlemmet i jubilæumsudvalget som herefter består af: Hanne Scheving, 
Hanne Groth, Margit Davidsen, Bente Sauer og Dorte Lietzen.
På opfordring undersøger skatmesteren, om der kan hensættes kr. 15.000 på en speciel konto øre-
mærket til afholdelse af 9. gildes 50 års jubilæum den 05. marts 2014.
Aktivitetsudvalget: Berettede om den gode cafe-dag i september 2010, hvor der var salg af hjem-
melavede ting og uddeling af donationer. Udvalget oplyste, at cafédagen i 2011 er fastsat til den 10. 
september fra kl. 10.00 til kl. 16.00. Udvalgets medlemmer er: Gull-Maj Cordes, Hanne Høyer, 
Hanne Kristensen og Bente Guldfelt.
Kortudvalget v. Gull-Maj Cordes og Elsa Berglund. Da kortudvalgets mission nu er fuldført fratræ-
der udvalget pr. d.d. Der er opnået et meget fint resultat, både økonomisk og socialt i gildet, af kort-
salget. Der er i de seneste 3 år solgt kort for 48.000 kr. Med fradrag af udgifter til trykning af korte-
ne og  køb af  kuverter er fortjenesten på 38.101. Meget flot resultat. Der er stadig en beholdning af 
kort som beror hos gildets skatmester. Der er ca. 500 store og 400 små kort. Kortudvalget havde be-
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sluttet at forære hver af os i 9. gilde et sæt kort som tak for indsatsen ved salg af kortene. Der blev 
udloddet et flot indrammet Færgeman motiv fra kortene på solgte lodder. Den heldige vinder blev 
Gunny Kongsted. Stor tak fra alle i  gildet til Elsa og Gull-Maj for et kæmpe arbejde i kortudvalget.
Spejderkontaktudvalget:  Anny Bramsen berettede, at Friluftsdagen i september 2010 var en succes 
med mange deltagere og hjælpere. 
Ellers var der ikke meget at berette, idet der ikke har været nogen opgaver, som koordinatoren for 
spejderkontakterne synes der skulle arbejdes med. Bl.a. kulturdøgnet 02.-03. september. Der har vi 
ingen opgaver.
Gildets internationale medlem v. Yrsa Jacobsen. Der har kun været afholdt 2 møder. Det første var 
Yrsa forhindret i at deltage i. Der var ikke meget at berette fra det andet møde. Vi har modtaget et 
takkebrev fra SOS Børnebyer for vort bidrag i løbet af 2010.
Web-master: Lise Nielsen oplyste, at der havde været møde i Stadsgilderegi i februar måned om gil-
dernes nye hjemmesider. På mødet aftalte man, at der var o.k. at de enkelte gilders hjemmesider 
skilte sig ud fra hinanden. Udkast til ny hjemmeside for 9. gilde findes nederst i billedet på vor nu-
værende hjemmeside.
Under dette punkt blev det aftalt, at gruppernes indbydelse sendes til den siddende gildemester til 
gennemsyn. Når indbydelsen er klar til udsendelse sender gildemesteren denne videre til webma-
ster, som ændrer dokumentet til en pdf-fil, så alle kan åbne den. Denne fil sendes fra webmaster til 
kansler som udsender til gildets medlemmer. Det skal fremgå af alle indbydelser, at de vedrører 9. 
gilde.
Broderkæden: Da Jytta Møller Graae var fraværende meddelte Hanne Scheving, at der ikke var 
noget at berette.

Punkt 13. Regnskab for Blomsterkruset.
Gunny Kongsted aflagde regnskab for ”Blomsterkruset”. Saldoen pr. 31.12.2010 var kr. 1.268,62. 
Da der kun havde været et arrangement i 2011 hvor Blomsterkruset havde været sendt rundt, og da 
der allerede havde været udbetalinger fra kontoen efterlyste ”Bestyrerinden” nogle bidrag til kassen.

Punkt 14. Ansøgning til hjælpekassen.
Vi havde modtaget en ansøgning fra Frivilligkorpset på Aalborg Sygehus Syd  om kr. 5.000,00 til 
indkøb af en bogvogn til transport af bøger, aviser og blade mellem afdelingerne. Dette beløb blev 
bevilget og udbetales straks. Denne donation markeres på café-dagen.
Der blev tillige bevilget kr. 5.000,00 til Ønskefonden til uddeling på Café-dagen i september.

Punkt 15. Eventuelt.
Det blev vedtaget at gildets scrapbog skal vedligeholdes af grupperne på skift.
1. gruppe tager sig af vedligeholdelsen i det kommende år. Fra gildetinget i 2012 skal grupperne 
have bogen et halvt år ad gangen.
Forslag fra 2. gruppe om at måtte købe lidt sødt til kaffen efter gildehallerne blev ikke accepteret. 
Det blev pointeret, at selvom vi har fået tilladelse af Keld og Curt til selv at medbringe lidt sødt til 
kaffen skal vi fremover være flinkere til at købe ”det søde” i Gildeborgen.

Gildetingen sluttede kl. 21.15

For referat: Gunny Kongsted
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