
 

Referat fra 9. Gildes gildeting den 20. marts 2017 kl. 19.00. 
 
Der deltog 20 gildesøstre. 
 
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 og arrangementskassen 
4. Behandling af indkomne skriftlige forslag 
5. Behandling af budgetforslag for det kommende gildeår, herunder fastsættelse af 

kontingent 
6. Bekræftelse af Gunny Kongsted som ny gildemester for årene 2017-2019, jfr. valg 

10/3 2016 
7. Valg af 2 revisorer og en suppleant: 

 Forslag Elsebeth Korsbæk, Bente Guldfelt og Yrsa Jacobsen (alle villige til genvalg) 
8. Valg af udvalgsmedlemmer:                                                             

Oplysningsudvalg: Gildemester, Hanne Kristensen og Dorte Lietzen (alle villige til 
genvalg)                                                                                                 
Spejderkontakt:  Anny Bramsen (ønsker ikke genvalg) Forslag: Susanne Danielsen 
Aktivitetsudvalg: Dorte Lietzen, Marianne Møller, Bente Guldfelt, Bente Holmbach 
og  Anny Bramsen (alle villige til genvalg) 

          Vesterhavsrepræsentant: Tove Husum (villig til genvalg)                                                           
 GIM repræsentant: Hanne Høyer (villig til genvalg)                                     
 Webmaster: Kirsten Larsen Holm (villig til genvalg)                                  
 Broderkæden: Jytta Møller Graae (villig til genvalg) 

9. Gildets fremtidige virksomhed 
10. Gildeborgens fremtid 
11. Beretning fra grupperne:                                                                                            

1. gruppe - Jytte Møller Graae                                                                                    
2. gruppe - Bente Guldfelt                                                                                           
3. gruppe - Anny Bramsem                                                                                          
4. gruppe - Hanne Scheving 

12. Beretning fra udvalgene:                                                                  
Oplysningsudvalget - Elsa Berglund Simonsen                                      
Spejderkontakt - Anny Bramsen                                                                        Gildets 
internationale medlem - Hanne Høyer                                    Aktivitetsudvalget - 
Dorte Lietzen                                                               Webmaster - Kirsten Larsen 
Holm                                                           Broderkæden - Jytta Møller Graae 

13. Regnskab for blomsterkruset - Gunny Kongsted 
14. Ansøgning til hjælpekassen 
15. Eventuelt 

 
Elsa Berglund Simonsen bød velkommen til gildetinget og foreslog, at vi skulle synge 
Blæsten går frisk over Limfjordens vande. 
 
Ad. 1. Lise Nielsen blev foreslået som dirigent og Kirsten Hansen som protokolfører –                       
Begge blev valgt. 
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Ad. 2.  Elsa takkede for godt samarbejde med de øvrige ledelsesmedlemmer.  



 

Det har været et godt gildeår med en fin mødeprocent til arrangementerne.  
Der har været en del møder på stadsgildeplan, hvor det bl.a. har handlet om Gildeborgen 
og dens fremtid. 
Årets løb bød på Rally med 1. Gilde, Lady Walk, Friluftsgildehal med 8. Gilde, vandretur i 
Aalborgs gader i august i silende regn. Høstmarkedet som blev afholdt fælles med 1. Gilde  
gav et flot resultat, Fellowship arrangement i oktober, julemødet, februarmødet, som var et 
fællesmøde arrangeret af 1. og 7. Gilde og senest Gildets fødselsdag den 5/3. 
Der var ingen kommentarer til gildemesterens beretning. 
 
Ad. 3.  Bente Holmbach gennemgik det reviderede regnskab og svarede på spørgsmål 
bl.a. om administrationsudgifterne. Rimeligheden omkring størrelsen af administration og 
kontorhold blev drøftet. Efter en del diskussion blev regnskabet godkendt. Det blev aftalt, 
at der fremover skal være noter til regnskabet. 
 
Derefter blev det reviderede regnskab for 9. Gildes Hjælpekasse gennemgået – også dette 
regnskab blev godkendt. 
 
Regnskabet for arrangementskassen gav en del debat om, hvorvidt et eventuelt overskud 
fra et gildearrangement skulle tilfalde blomsterkruset, arrangementskassen eller 
gruppekassen til den arrangerende gruppe.  
Et flertal stemte for, at grupperne selv må bestemme, hvordan evt. overskud skal fordeles. 
 
Til næste års gildeting bør vi indsende forslag om, at evt. overskud skal tilfalde 
blomsterkruset, arrangementskassen eller gruppekassen. 
 
Bente H. oplyste, at der for fremtiden skal betales gebyr for hver konto i Spar Nord, og 
man blev enige om, at opsige arrangementskontoen og lade den indgå i gildets regnskab 
som et særskilt punkt.  
Hjælpekassens konto skal have sin egen konto i henhold til vedtægterne for 
hjælpekassen. 
Det blev drøftet om vedtægterne for hjælpekassen kunne laves om, således at gildet kun 
har en konto (Af hensyn til gebyr). Dette kan overvejes næste år.  
 
Ad. 4.  Forslag fra ledelsen om at det udvidede ledelsesmøde i september måned ikke 
længere skal afholdes.. 
Skulle der på et tidspunkt opstå et behov, bliver der selvfølgelig indkaldt til møde af 
gildeledelsen.  
Forslaget blev vedtaget. 
 
Ad. 5.  Bente H. gennemgik budgetforslaget for næste gildeår.  
Budgettet blev vedtaget og kontingentet forblev uændret. 
 
Ad. 6.  Gunny Kongsted blev bekræftet som ny gildemester for perioden 2017-2019. 
 
Ad. 7.  Elsebeth Korsbæk, Bente Guldfelt og Yrsa Jacobsen (suppleant) genvalgtes som 
revisorer. 
 
Ad. 8.  Udvalgsmedlemmer: 
Oplysningsudvalget: Gildemester, Hanne Kristensen og Dorte Lietzen genvalgtes. 
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Spejderkontakt: Susanne Danielsen blev valgt. 



 

 
Aktivitetsudvalget: Dorte Lietzen, Marianne Møller, Bente Guldfelt, Bente Holmbach og 
Anny Bramsen blev alle genvalgt. 

 
Vesterhavsrepræsentant: Tove Husum blev genvalgt. 
 
GIM Hanne Høyer blev genvalgt. 
 
Webmaster: Kirsten Larsen Holm blev genvalgt. 
 
Broderkæden: Jytta Møller Graae blev genvalgt. 
 
Ad. 9.  Om Gildets fremtid fortalte Elsa, at den første store opgave er hjælpen i.f.m. DGI’s 
Landsstævne, hvilket forhåbentlig vil give et pænt tilskud til Hjælpekassen. 
 
Kunne der være en gildesøster som kunne have lyst til at arrangere en gildetur? 
Vandretur, museumstur, ø-tur, wellnesstur eller bare en afslappet ferietur? 
 
Høstmarkedet fortsætter som tidligere år. Nye ideer modtages gerne. 
 
Vi var alle enige om at februarmødet fremover skal være et fællesmøde for alle gilder.  
Det giver større muligheder for gode foredragsholdere. 
Dette møde erstatter vores eget februarmøde. 
 
Vi skal alle arbejde på, at 9. Gilde trives, og at vi har gensidig respekt for hinandens 
meninger og forskelligheder. 
 
Ad. 10.   
Som repræsentant for 9. Gilde orienterede Gunny Kongsted om arbejdet i  ”udvalget vedr. 
Gildeborgens fremtid”. Hun oplyste blandt andet at der pt. ses på Spejdergården (den røde 
bygning), men at en flytning hertil vil kræve div. ændringer, idet blandt andet 
køkkenforholdene ikke findes at være tilfredsstillende, ligesom der skal kigges på 
adgangsforholdene. En flytning til Spejdergården vil samtidig medføre, at spejdermuseet 
skal flyttes over i træhuset. Denne flytning med tilhørende ombygning skal betales af 
gilderne. Der er fra flere sider udtrykt usikkerhed om, hvorvidt Spejdergården er velegnet til 
Gilderne .   
 
 Ad. 11.   
1. gruppe: Hanne Kristensen (stedfortræder for Jytta Graae),  
2. gruppe: Bente Guldfelt 
3. gruppe: Anny Bramsen og  
4. gruppe: Hanne Scheving 
 
Alle grupper fungerer fint, der er et godt sammenhold og nogle hyggelige gruppemøder. 
 
Ad. 12.  Oplysningsudvalget - Elsa oplyste, at der ikke har været afholdt møde, da ingen 
nye medlemmer er på vej. 
 
Spejderkontakt - Anny berettede, at der havde været Wasa Wasa løb, et KFUM 
arrangement, Fredslyset, hvor spejderne gik med lygter, og at der var arrangeret frokost i  
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Hammer Bakker for Klarup Gruppe. 



 

 
GIM Hanne H. oplyste, at der havde været møder og megen snak. Der var planer om at 
holde et møde i Gildeborgens have med indvandrerkvinder og deres børn om 
eftermiddagen den 14/6. Muligvis bliver dette møde opgivet pga. DGI arrangementet i juni 
måned. 

 
Aktivitetsudvalget – Marianne Møller efterlyser nye ideer til høstmarkedet. Der mangler 
legetøj til børn i loppeboden.. Der skal afholdes møde med 1. Gilde i maj. 
 
Webmaster Kirsten L.H. Oplyste, at stadsgildets hjemmeside er ved at blive revideret for 
tiden. 
 
Broderkæden: Jytta var fraværende på grund af ferie. 
 
Ad. 13.  Gunny gennemgik regnskabet for blomsterkruset – regnskabet godkendtes. 
 
Ad. 14.  Der blev bevilget 1.000 kr til Klarupspejderne til bålkapper. Hvis Klarupspejderne 
ikke har fået tilstrækkelig donationer, er 9. gilde villige til at supplere beløbet. 
 
Der blev desuden bevilget 1.000 kr. til et DUKA møde for ledere i ungdomskorpsene, og 
som afholdes senere i marts måned 2017. 
 
Ad. 15.  Under eventuelt blev der diskuteret, om eftergildehallerne skulle have mere 
indhold. Det er op til den arrangerende gruppe at sørge for evt. underholdning. 
 
Elsa gjorde opmærksom på, at dugene skal være rengjorte, inden de lægges på plads.  
 
Herolderne sørger for, at der er orden i skabene i kælderen. 
 

Susanne Danielsen meddelte, at hun overvejer det næste år, om hun vil optages som 
væbner. 
 

Gildetinget sluttede kl. 21.55. 
 
Efterfølgende oplyste ny gildemester Gunny Kongsted, at de nye herolder for de 
kommende 2 år er Hanne Kristensen (flagherold) og Tove Husum (stavherold). 
 
 
 
 
Kirsten Hansen, referent     Lise Nielsen, dirigent 
 
 
 
 
   Elsa Berglund Simonsen, gildemester    
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