
                                                                     04.04.2013 
Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde mandag den 25. Marts 2013 i Gildeborgen. 

 
1. Valg af dirigent og protokolfører. 

      Som dirigent valgtes: Kirsten Larsen Holm. 
Som protokolfører valgtes: Gunny Kongsted.  Begge takkede for valget. 
Dirigenten konstaterede at tinget var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt, idet  18 af 27 
medlemmer var mødt.  
Dirigenten forelagde ændring af dagsordens punkter under tinget. Dette tog forsamlingen til 
efterretning. 
  
2. Gildemesteren aflægger beretning. 
Gildemester Gull-Maj Cordes aflagde beretning som indledtes med en tak til alle i 9. Gilde for 
stor opbakning, positiv indstilling og stort fremmøde til gildets arrangementer. 
Gull-Maj omtalte Elly Nielsen’s 50 års gildejubilæum. Elly var desværre ikke selv i stand til at 
deltage da jubilæet blev fejret ved Sct. Georgsgildehallen, men gildehallen blev optaget således 
Elly kunne se den hjemme hos sig selv.  
Gull-Maj omtalte tillige nytårskuren 2013, som 9. Gilde stod for. Det  var en solid succes med 
over 90 deltagere og der var mange ”roser” for arrangementet, hvor en stor del af 9. Gildes 
piger havde stået for den veltillavede mad og havde dækket smukke borde og sørget for god 
underholdning. 
På stadsgildeplan har gildemesteren deltaget i 2 stadsgilderådsmøder, 2 gildemestermøder, 2 
ekstraordinære stadsgildeting samt et ordinært stadsgildeting. 
I september måned 2012 deltog Gull-Maj i gildemestermødet i Fredericia. Et interessant og 
spændende møde. 
Der har i gildet været afholdt 5 ledelsesmøder samt et udvidet ledelsesmøde. 
Gildemesteren omtalte maj måneds gilde-bil-rally som blev arrangeret sammen med 1. Gilde. 
Der var god deltagelse og smukt vejr på dagen. 
Fælles friluftsgildehal blev afholdt sammen med 8. Gildes medlemmer i Tyvdalhøj. Ligeledes i 
fint vejr. 
Som traditionen byder, var vi alle inviteret ud i Hannes have til en dejlig eftermiddag med 
gillmad m.m.  - skøn tradition. 
To af 9. gildes piger er i årets løb blevet optaget som ridder, nemlig Tove Husum og Anny 
Bramsen. Begge optagelser var gode og smukke oplevelser. 
4. juli blev der solgt kaffe/te og kage/boller samt Færgemann kort ved Rebildfesten. 
Den 8. September afholdt vi sammen med 1. Gilde høstmarked i Gildeborgens have. Fint vejr 
og god omsætning. Der blev uddelt donationer til Demens Cafeen og Det usynlige Handicap. 
Alle årets arrangementer har været gode og med god tilslutning.  
  
3. Gildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab og revideret regnskab for 9. 
Gildes hjælpekasse. 
Gildeskatmester Hanne Høyer aflagde det reviderede regnskab som udviste et underskud på 
kr. 1.137,00. Regnskabet blev godkendt. 
Regnskabet for 9. Gildes hjælpekasse blev ligeledes fremlagt. Dette udviste et overskud på kr. 
5.188,66. Dette blev godkendt. 
 
 



4.Behandling af indkomne forslag. 
2. gruppe havde foreslået at alle gildets medlemmer modtager listen med mærkedage. Dette 
blev godkendt. 
4. gruppe havde foreslået at alle i gildet får tilsendt referater m.m. pr. mail, således at alle er 
orienteret på samme tid. Dette blev vedtaget. 
 
5. Behandling af budgetforslag. 
Budgetforslag blev drøftet og godkendt. Nuværende kontingent kr. 1.200/år fastholdes. 
 
6. Bekræftelse af Tove Husum som ny gildemester for årene 2013-2015, jfr. Valg  

01.04.2012. 
Valget af 01.04.2012 blev bekræftet. Tove Husum takkede for valget og oplyste, at Bente Sauer  
indsættes som stavherold, Jette Heidemann som flagherold og Bente Holmhach passer 
musikken.  
 
7. Valg af revisor og suppleant. 
Elsa Berglund og Hanne Scheving genvalgtes som revisorer. Bente Guldfelt genvalgtes som 
suppleant. 
 
8. Valg af udvalgsmedlemmer: 
Oplysningsudvalg: Tove Husum og Hanne Kristensen genvalgtes. Dorte Lietzen indtræder 
som nyt medlem. 
Spejderkontakt: Anny Bramsen  genvalgtes. 
Aktivitetsudvalg: Bente Guldfelt, Hanne Høyer, Hanne Kristensen og Gull-Maj Cordes 
genvalgtes. 
Jubilæumsudvalg: Hanne Scheving, Tove Husum, Jytta Møller Graae, Dorte Lietzen, Hanne 
Groth og Bente Sauer genvalgtes. 
Jubi-skriftudvalg: Gunny Kongsted, Tove Husum og Gull-Maj Cordes genvalgtes. 
Vesterhavsmarch-repræsentant: Bente Sauer blev valgt. 
GIM repræsentant: Kirsten Hansen blev valgt. 
Web master: Kirsten Larsen Holm blev genvalgt. 
Broderkæden: Jytta Møller Graae blev genvalgt. 

 
9. Gildets fremtidige virksomhed. 
Forslag: 4. Juli arrangement. Salg som sædvanligt. 
1. og 9. Gildes høstmarked i Gildeborgens have. Fastsat til 07.09.2013 kl. 10-16. 
På stadsgildeplan kan der blive tale om deltagelse ved Tall Ships Race i 2015. Der tales tillige 
om et stationært loppemarked. Vi hører nærmere herom. 
I forbindelse med gildebevægelsens 80 års jubilæum er der arrangeret et såkaldt ”flash mob” 
foran Rådhuset på Gl. Torv den 24.04.2012 kl. 12.00 
Deltagelse i Lady Walk. Evt. på stadsgildeplan fremover. 
 
10. Beretning fra grupperne. 
Der var kun positive beretninger fra grupperne. Højt aktivitetsniveau. God arbejdsmoral. 
Mange afholdte gruppemøder trods mange rejser. 
 
 



11. Beretning fra udvalgene: 
Oplysningsudvalget: v. Tove Husum. Der er ingen nye emner p.t. 
Spejderkontakt v. Anny Bramsen:  i April/Maj var der åbent hus hos Svenstrupspejderne for  
0.  og 1. Klasse i Svenstrup. Ringe tilslutning. Mastesejl, hvortil Sct. Gildet har ydet tilskud, blev 
fremvist. I august var ledere og  spejderkontakter inviteret på besøg på LOA. En fin aften med 
ca. 25 deltagere. 
I november var der Haloweenløb i Aalborg. Medlemmer fra 9. Gilde deltog som hjælpere. 
Der har været afholdt 4 planlægningsmøder. Der har ikke været tale om de helt store 
aktiviteter. 
Gildets internationale medlem v. Yrsa Schøtt Jacobsen: Der har været afholdt 5 møder i 
løbet af året. Der har været afholdt Fellowshipday i Gildeborgen, hvor Bjarne Nielsen Brovst  
underholdt. I november modtoges Fredslyset i Klosterkirken, hvor der var deltagelse af bl.a. et 
grønlandsk kor. 
Aktivitetsudvalget v. Bente Guldfelt (Da Bente ikke var til stede læste Gull-Maj Bentes 
beretning op):  Der har ikke været den store aktivitet i foråret 2013 men nu skal der tænkes 
på først Rebild og dernæst Høstmarked i september. Alle opfordres til at møde op på det 
månedlige møde i Gildeborgen onsdag den 24. April 2013 kl. 13.00.  (medbring en god, mindre 
saks til mødet). Alle bedes tænke over, hvad vi kan lave, der kan give et godt salg.  
Jubilæumsudvalg v. Hanne Scheving.  Udvalgets aktivitet startes op efter sommerferien i år.  
Jubi-skriftudvalget v. Gunny Kongsted: Vi har modtaget rigtig mange god indlæg til skriftet. 
Tak for det. Vi mangler stadig at modtage nogle enkelte indlæg og beder om at modtage disse 
snarest, så vi kan komme videre med at redigere siderne til skriftet. 
Web-master v. Kirsten Larsen Holm: Hjemmesiden holdes ved lige og der lægges fotos ind i 
forbindelse med gildets aktiviteter. 
Broderkæden v. Jytta Møller Graae. Da Jytta ikke deltog i gildetinget blev der  ikke aflagt  
beretning. 
 
12. Regnskab for Blomsterkruset . 
Gunny Kongsted aflagde  regnskab for Blomsterkruset.  Årets resultat var på kr. 3.509,32.  
Godkendt. 
 
13. Ansøgninger til hjælpekassen: 
Der var indkommet 4 ansøgninger. 
Fra Hardeknud var der søgt om et beløb til nye tørklæder til gruppen. Det blev vedtaget at 
vente med at tage beslutning om donation indtil stadsgildetinget i Maj måned, hvor Tove 
Husum er bemyndiget til at donere kr. 1.000 fra 9. Gilde, hvis der er fremsendt en anmodning 
til Stadsgildet om donation og der bliver foretaget økonomisk koordinering. 
Fra Sct. Maria Skoles Big Band var der kommet en ansøgning. Det blev vedtaget at donere kr. 
5.000,00 hertil. Big Bandet kommer og underholder ved 1. og 9. Gildes høstmarked i 
september, hvor donationen vil blive overrakt.  (Gull-Maj Cordes undersøger om 1. Gilde vil 
deltage i donationen).  
Fra Landsgildet var der kommet en forespørgsel om donation i anledning af Sct. Georgs 
Gildernes 80 års jubilæum. Det vedtoges at vi ikke ville give noget hertil- 
Fra Kamillus, som er en støtteforening for de frivillige ved Kamillianergårdens Hospice var 
der kommet en ansøgning om en donation. Det vedtoges ikke at yde nogen donation, da der 
var ansøgt  om penge til dækning af transportudgifter til de frivillige, som i et halvt år har 
måttet køre til Mou, fordi Hospice var udflyttet dertil p.g.a. ombygning på Kastetvej. 



14. Eventuelt. 
Gildets scrapbog befinder sig i øjeblikket i 1. Gruppe. 
Da den nuværende scrapbog er ved at være udfyldt blev der forespurgt, om man skulle gå 
over til et system med løsblade i et ringbind. Dette mente forsamlingen ikke. Det vil blive 
undersøgt om det stadig er muligt at indkøbe en scrapbog som den nuværende. 
Ved gildearrangementer skal kansleren have besked om, om foredrageholder/underholder 
deltager i det efterfølgende traktement. 
Fremover vil folderen blive fremsendt elektronisk, således de enkelte medlemmer selv kan 
udskrive den. 
Husk at slette dato på kalenderen ved kældertrappen og husk at give Curt besked såfremt et 
planlagt møde i Gildeborgen flyttes ud af huset. 
Gildeskatmesteren oplyste, at der er et overskud på kr. 1.300,81 fra Nytårskuren. Dette beløb 
er indsat på en speciel konto og er således øremærket. 
Frokost i Hannes have er fastlagt til tirsdag den 11. Juni. Nærmere følger. 
Det grej, som opbevares hos forskellige gildesøstre vil fremover blive opbevaret i 
Gildeborgens kælder efter aftale med Curt. Elsebeth Korsbæk har tilbudt at indkøbe plastboxe 
til opbevaring af de forskellige ting før de lagres i kælderen. 
 
 
Tinget sluttede kl. 21.00. 
 
 
Referent: Gunny Kongsted 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


