
 

 

2. Sct. Georgs Gilde                                                                                                                                                      

6000 Kolding 

VEDTÆGTER FOR 2. SCT. GEORGS GILDE, KOLDING 

1. Gildets navn er 2. Sct. Georgs Gilde, Kolding 

 

2. Gildet arbejder efter love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, og dets ledelse og arbejdsgrundlag er indeholdt 

i lovenes § 7a og f. 

 

3. Gildetinget, som afholdes hvert år inden den 1. april, er gildets øverste myndighed.                                             

Indkaldelse skal ske skriftligt til gildets medlemmer med mindst 14 dages varsel.                                                                 

Forslag, der ønskes behandlet på gildetinget, skal være gildemasteren i hænde senest 1 måned før gildetinget 

og udsendes sammen med dagsordenen. Alle vedtagelser og valg på gildetinget – bortset fra 

vedtægtsændringer – kræver simpel majoritet af de fremmødte medlemmer.                                                                                                                                                        

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.      

 

4. Dagsorden for gildetinget: 

1. Valg af dirigent og protokolfører 

2. Gildemesteren aflægger beretning 

3. Behandling af indkomne forslag 

4. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende 

år, herunder fastsættelse af kontingent. 

5. Beretning fra grupper og udvalg. 

6. Valg af gildeledelse 

7. Valg af suppleanter for gildeledelsen 

8. Valg af herolder 

9. Valg af revisorer og suppleanter 

10. Valg af oplysningsudvalg i henhold til lovenes § 4 

11. Valg af udvalgsmedlemmer 

12. Eventuelt 

                                                                                                                                                                                                                                   

5. Ekstraordinært kommende år, herunder fastsættelse af kontingent gildeting skal afholdes, når gildeledelsen 

eller 1/3 af gildets medlemmer kræver det med udførlig angivelse af de sager, der ønskes behandlet.                                                                                                                              

Indkaldelse skal ske på samme måde som til ordinært gildeting 

6. .  

7. Gildets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der tillige med 2 suppleanter 

vælges på gildetinget.                                                                                                                                                               

Kontingentet fastsættes af gildetinget                                                                                                                       

Ændringer har normalt virkning fra 1. april  

 

8. Gildet er inddelt i grupper, der normalt omgrupperes hvert 3. år 

 

9. Vedtægtsændringer kan kun ske på et gildeting, hvor de foreslåede ændringer er opført på den udsendte 

dagsorden såfremt 2/3 af gildets medlemmer er til stede og 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.                                                                                                                                                

Såfremt gildetinget ikke er beslutningsdygtig, indkaldes inden 1 måned til ekstraordinært gildeting, hvor de 

fremsatte forslag kan vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer.  

 

10. I forhold, der ikke er omfattet af nærværende vedtægter eller i tvivlstilfælde, er de for landsgildet gældende 

love og administrative bestemmelser gældende 

Vedtaget på gildetinget den 16. marts 1989                              
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