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Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 28. marts 2012 i Gildeborgen.

1. Valg af dirigent og protokolfører.
Som dirigent valgtes: Hanne Høyer.
Som protokolfører valgtes Gunny Kongsted. Begge takkede for valget.
Dirigenten konstaterede at tinget var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt, idet 20 af 
27 medlemmer var mødt.

2. Gildemesterens beretning.
Gildemester Gull-Maj Cordes aflagde beretning som indledtes med et tak til alle i 9. gil-
de for stor opbakning og positiv indstilling. En speciel tak gik til sideposterne i ledelsen.
Gull-Majs første opgaver som gildemester var deltagelse i begravelser for to af vore gil-
desøstre. Ikke nogen sjov opgave. Heldigvis har der også været glæder i embedet idet 
vi har fejret dels en 70 års og dels en 85 års fødselar i gildet.
Udover arbejdet i 9. gilde havde gildemesteren deltaget i to stadsgilderådsmøder og to 
gildemestermøder samt et stadsgildeting.
Hele ledelsen deltog i landsgildetinget i Århus i september måned hvilket var både 
spændende og hyggeligt.
Der har i årets løb været afholdt 5 ledelsesmøder og et udvidet ledelsesmøde.
Der har tillige i årets løb været afholdt spændende og hyggelige arrangementer og gil-
demesteren takkede for stor opfindsomhed i f.m. afholdelsen af disse.
Maj mødet med hyttetur, mormormad og giro 413 sange, friluftsgildehal med 8. gilde 
hvor vi fejrede 45 års jubilæum, med fin underholdning af tre trubadurer samt julemødet 
blev især fremhævet. 
Vi  var nogle piger, som solgte kaffe/te, kage m.v. samt Færgemann kort i Rebild Bakker 
i.f.m. med 4. juli festlighederne. En rigtig hyggelig dag.
Sammmen med 1. gilde blev der afholdt cafe-dag i Gildeborgens have i september. Der 
blev uddelt donationer til Ønskefonden og Frivillligkorpset på sygehuset. Fin omsætning 
i boderne.
Vi har i årets løb mistet to gildesøstre men har også haft den glæde at optage 2 nye gil-
desøstre således vi nu er 27 medlemmer.

3. Aflæggelse af regnskab.
Gildeskatmester Kirsten Larsen Holm aflagde det reviderede regnskab som udviste et 
underskud på kr. 3.371,45. Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af gildemester for årene 2013-1015. 
9. gilde har vedtaget at den kommende gildemester skal følge den siddende gildeme-
ster i et år.  Tove Husum var foreslået som kommende gildemester og blev valgt. 

5. Valg af gildekansler for 2012-2014.
Lise Nielsen blev valgt.

6. Valg af Gildeskatmester for 2012-12014.
Hanne Høyer blev valgt.

7. Valg af revisor og suppleant.
Genvalg af Bente Guldfelt, Hanne Scheving og Elsa Berglund Simonsen.



8. Valg af udvalgsmedlemmer.
Oplysningsudvalget: Tove Husum, Hanne Kristensen og Gull-Maj Cordes. Alle blev gen-
valgt.
Spejderkontakt: Anny Bramsen blev valgt..
Aktivitetsudvalget: Bente Guldfelt, Hanne Høyer, Hanne Kristensen og Gull-Maj. Alle 
blev genvalgt.
Jubilæumsskrift-udvalget: Gunny Kongsted, Tove Husum og Gull-Maj Cordes. Alle blev 
genvalgt.
Vesterhavsmarche-repræsentant: Genvalgt til Lise Nielsen.
GIM repræsentant: Genvalg til Yrsa Jacobsen.
WEB-master: Kirsten Larsen Holm blev valgt.
Broderkæden: Genvalg til Jytta Møller Graae.

9. Gildets fremtidige virksomhed.
Gildemesteren fremlagde planerne for det kommende gildeår.
Vi planlægger at deltage i 4. juli-arrangementet med en bod hvorfra vi vil sælge kaffe/te, 
boller, kage, små fine æsker, små glas med bolcher med dannebrogsflag samt Fær-
gemann kort. Elsa har lovet at formidle kontakten til Rebildselskabet.
Cafe i Gildeborgens have. Omdøbes til Høstmarked. Afholdes lørdag den 8. september 
2012. Der uddeles også donationer denne dag.
Der vil også blive solgt Færgemann kort i år. Der er ca. 500 stk. tilbage.  Gull-Maj laver 
en prøve på, hvordan man kan skrive og printe på computeren. 
Hvis nogen har forslag eller gode ideer til andre aktiviteter er de meget velkomne.

10.Behandling af indkomne skriftlige forslag.
Der var fra ledelse indkommet forslag til ændring af 9. gildes vedtægter. Disse forslag 
blev vedtaget. Vedtægterne er nu skrevet ind på computer. Der findes et udskrevet 
eksemplar i mappen som følger gildemestrene, ligesom de ved foreligge digitalt i map-
pen.
Der var fra ledelsen indkommet forslag om at lodtrækning til gruppeinddeling foretages 
af gildeledelsen inden gildetinget. Lodtrækningen vil foregå nøjagtig som vi plejer at 
gøre, nemlig blandt: Ledelsen, riddere, væbnere og svende. Dette for at sikre at grup-
perne kan fungere m.h.t. kørsel.
Efter meningstilkendegivelser blev forslaget vedtaget.

11.Bugetforslag for det kommende gildeår, herunder fastsættelse af kontingent.
Budgetforslaget, der viste et rundt 0 blev vedtaget. Det blev tillige vedtaget at fortsætte 
med uforandret kontingent, kr. 1.200/år.

12.Beretning fra grupperne
Der var kun positive beretninger om et ret højt aktivitetsniveau i de 4 grupper og op-
lysning om spændende gruppeafslutninger samt lidt beklagelse over “allerede” at skulle 
skifte gruppe.

13.Beretning fra udvalgene.
Oplysningsudvalget v. Tove Husum. Der har været holdt møde med en ny gildesøster, 
Inger Jensen som bliver optaget senere på året.
Spejderkontaktudvalget v. Bente Guldfelt. 
Der har været en del postbemandinger og køkkentjenester, bl.a. DDS sværdkamp, 
DUKA, 2012 - spejdernes lejr, samt servering af kagemand (en gave fra Stadsgildet) til 
Jens Bangs jubilæum. 
Svenstrup spejderne beder om hjælp den 21.04.2012 kl. 9.30-14.30.



Anny Bramsen er ny formand for alle spejderkontakterne i Aalborg-gilderne.
Gildets internationale medlem: Yrsa var fraværende. Bente Sauer oplyste at mod-
tagelsen af Fredslyset atter i år holdes i Klosterkirken.
Aktivitetsudvalget: Hanne Høyer oplyste at møderne, som afholdes den sidste torsdag i 
måneden (ikke i sommermånederne) er flyttet til Gildeborgens kælder. Alle er meget vel-
komme - også med gode forslag til hvad der kan fremstilles til salg.
Jubilæumsudvalget: Hanne Scheving. Udvalget har holdt 1. møde. Formen for fejring af 
jubilæet vil blive: Reception på dagen den 05.03.2014 fra kl. 16.00 i Helligåndsklosteret. 
Lille buffet for indbudte. Ca. 80 personer.
Fest om lørdagen med ledsagere + mestre fra øvrige gilder og stadsgildeledelsen.
Jubilæumsskriftudvalget: Gunny Kongsted. Jørgen Scheving fra 1. gilde har stillet sin 
ekspertise på området til rådighed for udvalget. Vi har holdt 1. møde. Her blev det ved-
taget, at vil vil holde et lavt omkostningsniveau, idet vi selv vil redigere, opsætte, udskri-
ve og samle jubilæumsskriftet. 
Vi opfordrer alle gildesøstre til at komme med indlæg til skriftet. Der er sikkert nogle af 
jer, som kan fortælle om en opgave, oplevelse eller en god “hverdag” i 9. gilde. Det er 
ikke meningen at udvalget skal skrive indlæggene. Vi skal blot redigere alle de spæn-
dende historier vi får ind.Vi har forskellige “emner” i kikkerten, men vi modtager meget 
gerne input til indholdet.
Web-master: Lise Nielsen. 9. gildes side er blevet moderniseret. Referat fra Gildetinget 
lægges ind på hjemmesiden.
Broderkæden: Jytta Møller Graae. Der er 10 gildesøstre fra 9. gilde der er medlem af 
Broderkæden. Fra Broderkæden udbetales der kr. 5.000 til de efterladte ved at med-
lems bortgang.
Seneste kæde blev brudt i maj 2011.

14.Regnskab for Blomsterkruset.
Gunny Kongsted aflagde regnskab for Blomsterkruset. Dette viste en beholdning på kr. 
3.874,72 (takket være to større donationer).
Regnskabet blev godkendt.

15.Ansøgning til hjælpekassen.
Der var indkommet tre ansøgninger til hjælpekassen. 
Der blev bevilget kr. 2.000,00 til den nystartede demenscafé i Centeret på Otiumgården.
Der blev ligeledes bevilget kr. 2.000,00 til Foreningen De Usynlige Handicap som har til 
huse i Lejbjergcentret.
Den 3. ansøgning, som var en ansøgning om støtte til afholdelse af Familieklub for 
grønlandske familier i Aalborg afventer økonomisk koordinering i Stadsgilderegi, idet en 
lignende ansøgning var sendt til alle gilder.

16.Gruppeinddeling.
Da ledelsens forslag om inddeling af grupperne inden gildetinget blev vedtaget under 
punkt 10 var grupperne allerede inddelt. Der udarbejdes ny folder snarest.

17. Eventuelt.
9. gilde vil “lægge billet ind” på at stå for afviklingen af nytårskuren i 2013. Der nedsæt-
tes i denne forbindelse et udvalg.
Det foresloges at fællesgildehallen med 8. gilde forsøges flyttet til en destination tættere 
på Aalborg end Tyvdalhøj. Der kom forskellige forslag. Det vedtoges at vi kontakter 8. 
gilde via Leif Birkbak for at få oplyst hvilken gruppe vi skal arbejde sammen med i 8. gil-
de. Et muligt sted til afvikling kunne være FDF’s “Pumpehus” i Mølholm. Gunny Kong-
sted har haft kontakt til Leif Birkbak herom og afventer yderligere.



Oktobermødet 22.10.2012  i 9. gilde aflyses, idet der afholdes Fellowshipday for alle 
aalborgs gildebrødre den 28.10.2012.
Ledelsen har vedtaget at opgaven med tilmelding/afbud hører til kanslerens job. 
Vi siger Bente Guldfelt mange tak for at have udført dette job i rigtig mange år.
Der er ingen væbnerforberedelse i år da eneste tilmeldte var Charlotte Meyer. Charlotte 
venter til næste år, hvor også Bente Holmbach og Jette Hummel Heidemann deltager.
Stadsgildemesteren oplyste på gildemestermødet den 15.03.2012 at næste ridderhal vil 
blive afviklet som en distriktsgildehal med ridderoptagelse, hvilket vil sige at alle gilde-
brødre kan deltage, ikke kun riddere.
Husk at slette 9. gildes dato på kalenderen ved trappen til kælderen hvis et arrange-
ment skal afholdes udenfor huset. Curt skal tillige have besked om ændringen. Hvis det-
te ikke overholdes koster det kr. 500,00.
Det henstilles, at det fremover fremgår af indbydelserne hvad traktementet består af til 
eftergildehaller.
Der skal altid stå årstal på indbydelser m.v.
9. gildes scrapbog blev udleveret til 4. gruppe. Scrapbogen skal afleveres til næste 
gruppe efter 6 måneder, således at alle grupper får bogen til “vedligeholdelse” i løbet af 
den to-årige periode, grupperne er sammen.

Tinget sluttede kl. 21.20.

Referent:
Gunny Kongsted


