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Gildeting torsdag d. 2. marts 2017 
 
 
Gildemesteren bød velkommen til 24 fremmødte gildebrødre og så frem til en hyggelig aften 
med seriøse debatter om det forgangne år, samt aktiviteter i 2017. Middagen bød på de 
traditionelle gule ærter med tilbehør.    
 
1.a. Jørgen Pørksen blev valgt som dirigent. 
  
   b. Svend Aage Pedersen blev valgt til protokolfører. 
 

c. Protokollen for gildetinget torsdag d. 3. marts 2016 blev godkendt. 
 
   
2.  Beretningen for året marts 2016 til marts 2017, v/Otto Bjerregaard 

 
Velkommen til Gildeting 2017. 
I gildeåret 2016 – 2017 har vi heldigvis ikke mistet nogen gildebror. 
Der er mange ting at sætte sig ind i, men en stor tak skal lyde til Henning Nøhr for 
hjælp i overgangsperioden og ikke mindst til Søren og Peter for et virkeligt godt 
samarbejde i ledelsen. Vores gilde bidrager i høj grad til fællesskabet. Stadsgildet ikke 
mindst trækker på vore resurser – Stadsgildeskatmester – Redaktør af Information & 
Debat – Formand for Hjælpekomiteen – Kontaktperson til Koldinghus, alle 
tidskrævende poster. 
Det er vi naturligvis stolte af. 
Hjælpegruppen gør en stor indsats for, at mennesker fra forskellige institutioner kan 
opleve natur og få skønne oplevelser i og omkring Frydenborg. 
En særlig tak skal lyde til dem, der gør, at vi har en velfungerende Frydenborglejr. 
En tak til H. C. Jepsen og andre, der som vel nok var de første, til at se et behov for 
hjælp til vore hjemvendte soldater. Jeg tror at Carl Bratved’s afløser Bo A. Lundgreen 
også vil forstå at lave et godt ophold for soldaterne. 
Vi kan se på de takkebreve for en dag eller en uge, som ligger på vores hjemmeside, 
at det er en positiv oplevelse, man får af et ophold i lejren. 
Tak til jubilæumsfonden og de gildebrødre, som har taget del i indtjeningen, således at 
vi kunne afholde udgifterne i forbindelse med Frydenborg.  Her kan nævnes Økodag – 
Parkering ved Beierholm – Grøn Koncert – Parkering ved Slottet - afspærring ved 
Kulturnat – udbringning af Flyers. Alle indtægter der gør det muligt, at drive 
hjælpearbejdet her i gildet til gavn for fællesskabet. Jeg håber i året, der kommer, at 
flere gildebrødre vil tage del i dette arbejde, så det ikke er Tordenskjolds soldater, der 
altid møder op. Vi i ledelsen vil gerne lave små intervaller i arbejdet, så flere kan 
deltage i dette. 
Vi har sagt velkommen til Birger Jensen og Hans Haugaard i vores gilde. Vi håber de 
vil falde godt til i vores kreds.  
Vi har været med til at sælge billeder og ikke mindst i forbindelse med Opera på 
Skamling har vi ydet en stor indsats, sammen med alle de andre gilder. 
Indtjeningen til fællesskabet gør det muligt for hjælpekomiteen at donere hjælpemidler 
til mennesker som søger hjælp. Benny Pagh skal have tak for indsatsen som formand 
i hjælpekomiteen gennem 6 år.  
Jeg syntes ikke, det er den rette måde at få PR på – ved at gildebrødre skal bære 
ensomme ældres kister ud af kirker i hele Kolding Kommune. Jeg har sagt fra til  
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Gildemestermøde for 1. gilde, da vi ikke havde drøftet det. Har nogen lyst, skal jeg blot 
have deres navn. 
En tak skal lyde til jer alle, som yder en indsats her i gildet – stor eller lille. 
En stor tak til Britta for køkkentjansen – tak til ledelsen og vore Herolder for et godt 
samarbejde. 
Vi har søgt 15.000 kr. ved Kai Andersens fond til pensionisters ophold på Frydenborg, 
men vi har endnu hørt fra dem. 
I har sikkert læst i Sct. Georgs bladet, at man søger Hotelt til SL2017. Vi har tænkt os 
at donere 3 stk. til grupper i Kolding Kommune. Prisen er 15.885 kr. – 16.000 kr. og 
hvis man ikke mangler telte, så til hjælp med andet til SL2017. 
 
Tak for ordet, herefter vil jeg lade ledelsens beretning gå til debat ved Gildetinget. 

 
Michael takkede for en god og fyldestgørende beretning. 
Med hensyn til kistebæring ved begravelse for ensomme mente Michael, at de, der vil 
være med, skal tilmelde sig med 3. Gilde som primus motor. 
Med hensyn til Hotelt til SL2017, var der stemning for, at teltene blev videregivet til 
spejderne.  

  
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt med applaus. 

 
 
3.a. Regnskabet for 2016 blev gennemgået. v/ Peter Eeg 
 Svend Erik mente at det var et godt velforberedt regnskab.  
 Spørgsmålet er om ikke formuen skal bruges. Hertil svarede Peter at det skal der 
 snakkes om, og vil gerne have forslag. Michael kom med forslag om en ny fane 
 med logo til 1. Gilde. Desuden mente nogen, at vi skulle overføre penge til 
 hjælpekomiteen som øremærket til bestemte formål. 
 Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget med applaus. 
 
3.b. Budget for 2017 blev gennemgået. v/Peter Eeg 
 Budgettet blev godkendt med applaus. 
 
3.c. Kontingent fastsættelse. 
 Ingen stigninger, nuværende kontingent forsætter.  
 Kontingent fastsættelse godkendt med applaus. 
 
4.a. Beretning fra hjælpekomiteen. v/ Benny Pagh 
 Der blev afholdt 2 donationer i 2016, som blev til 28 ansøgere på i alt kr. 
 127.500. 
 Børnestøtten: 4 har modtaget hjælp. Det kniber for flere familier at afholde 
 konfirmation. 
 Krigsveteraner: Vi har lovet veteranerne, at de må låne Frydenborg i uge 26, da 
 skoleferien er flyttet til 1. juli. Der bliver sikkert en åben hus dag, hvor vi må 
 komme på besøg. 
 Skrabelodder: D. 6. maj var vi ude for at sælge skrabelodder, og det den sidste 
 gang i denne omgang, da vi havde flere lodder. Indtægt kr. 3.000. 
 Salg af skrabelodder går ikke så godt mere, da folk vil betale med mobilpay, som 
 vi desværre ikke kan klare endnu.  
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 Økonomi:  Hjælpekomiteen:  Aktiver d. 31/12.16 kr. 117.540 
  Børnestøtten. Aktiver d. 31/12.16 kr.   34.350 
 
 Når børnestøtten er brugt overgår den til hjælpekomiteen. 
 I den efterfølgende debat informerede Bent Christensen, at Stadsgildet er i gang 
 med at oprette numre, som kan bruges ved betaling, da folk ikke går med 
 kontanter. 
 Beretningen blev herefter godkendt med applaus. 
 
4.b Beretning fra lejrudvalg. v/ Torben Andersen 
 Der er udført følgende større opgaver i 2016: 
 Opsat ny belysning i stuen, - købt nye udendørsstole – benene knækkede på de 
 gamle, - blomsterkummer er rettet op og beplantet, - alle vinduer er blevet malet 
 udvendigt, - kommet ny fryser, - opholdsstuen er malet. 
 Opgaver der skal udføres i 2017: 
 Brændeovn og skorsten er slidt og bør udskiftes eventuelt erstattes af 
 varmepumpe, - el ovn i køkkenet skal udskiftes, pris i alt ca. kr. 105.000,- 
 rengøring af køkken i uge 9, - køkken males af gildebrødre i uge 10, - herefter 
 rengøring i uge 11, - installering i uge 12.  
 Ny belysning i gangene, - nye køjer og hynder i soverum samt maling, - 
 containerpladsen skal males, - gavlen på tantehuset skal malet og træværket 
 skal renses for alger, - 48 skodder skal afslibes og males, - oprydning af 
 arealerne udenfor 1 gang om måneden i sommerhalvåret. 
 Økonomi: Budgetter overholdt, overskud kr. 29.000  
 Udlejning for 2017: 52 kontrakter til kr. 96.000 
 Beretningen blev godkendt med applaus. 
 
4.c. Beretning fra husudvalg. v/ Ebbe Holst 
 Det har været et stille år i gildehuset, ikke med hensyn til de aktiviteter der har 
 været i huset, det er blevet flittigt brugt. Budgettet for udlejning var lidt lavere 
 for 2016 og mere realistisk og blev derfor stort set opnået, som det fremgår af 
 regnskabet med kr. 22.000..  
 Der har heller ikke, ud over den almindelige vedligeholdelse, været store ting på  
 denne konto. Vi har fået installeret projektor i loftet, som for nogle har været på 
 ønskelisten i lang tid. Fastnettelefonen er ændret, og nummeret er nu omstillet  
 til en mobiltelefon som stadsgildet betjener. Der kan stadigvæk ringes ud af 
 huset på telefonen i gangen. 
 Der er ikke de store planer for vedligeholdelse i 2017. 
 Maling af låsesmedens hus udvendig, og så skal vi nok have renset gulvtæppet 
 igen, det er noget vi må påregne mindst hvert andet år. 
 Der er blevet en fryser tilovers i gildehuset, den kan vel bruges på Frydenborg.  
 Økonomi:  
 Udgifter til vedligeholdelse af stuen:   kr. 13.970,58 
 Udgifter til udvendig vedligeholdelse:  kr. 7.711,61 
 Nye indkøb:    kr. 12.420,11 
 Beretningen blev godkendt med applaus. 
  
 
4.d. Beretning fra broderfonden. v/ Jørgen Pørksen 
 Der er ikke blevet brugt noget. 
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4.e. Beretning fra 1. Gildes hjælpegruppe. v/Bent Christensen. 
 I 2016 fik vi stillet 6 uger til rådighed for hjælpearbejdet, samlet gav det 24 dage.
 På et møde i april opstillede hjælpegruppen en liste over værdige institutioner, 
 Der skulle kontaktes med tilbud på et ophold i Frydenborglejren. Resultatet blev, 
 at følgende 14 institutioner fik tildelt 1- eller flere dages ophold i lejren: 
 Bertram Knudsens Have - CORTEX Støttecenter - Idrætsbørnehaven – Låsbyhøj
 Genoptræning – Daginstitution Kongeåen – Overmarksgården – Olivenhaven –  
 Daginstitution Kongeåen – Elim – Pinjevens Børnehus – Natur- og 
 Helhedsskolen - Brændkjær SFO – Plejecentret Kirsebærhaven – Nordhøj.
  
 I samarbejde med Hjælpekomiteen fik vi en uge til rådighed, som kom 
 Hjerneskadeforeningen – Drejershus – Gademix og Plejecenter Birkebo til gode. 
 Der er kommet mange dejlige takkebreve fra gæsterne, hvor det med tydelighed 
 fremgår, at mødet med Frydenborglejren – stadig gør en forskel og er med til at 
 flytte grænser. 
 Der skal fra hjælpegruppen lyde en stor tak til alle her i 1. gilde, uden jeres  
 arbejdsindsats og velvillighed, ville dette aktiv ikke være muligt. Også en tak til 
 stadsgildeledelsen for den fine opbakning til aktiviteten. 
 Tak for ordet. 
 Beretningen blev godkendt med applaus. 
 
 
5. Indkomne forslag. 
 Der var fremsat følgende forslag: 
a) Vi stopper med at holde møder i august.  
 Efter lidt diskussion om manglende tilslutning, blev forslaget vedtaget. 
 
b) Ved optagelse af nye gildebrødre, bør gruppen ”vippe” stole, så man 
 sidder sammen i gruppen med den nye gildebror. 
 Glimrende forslag. Samtidig blev det nævnt, at den nye gildebror ifølge tradition
 venter med i billardrummet, indtil selve optagelsen. Dette blev taget til 
 efterretning af ledelsen. Herefter blev forslaget vedtaget. 
 
c) Flyers bør uddeles af alle gildebrødre, så man ikke har så mange at dele ud 
 i de små grupper. 
 Efter lidt diskussion blev det foreslået, at ruterne skal være i nærheden af den 
 enkelte uddeler. Kay P. informerede om, at Home’s ruter kan deles til små 
 ruter. Forslaget blev vedtaget. 
 
d) Alle ledelses – og udvalgsposter kan max. Være 3 år. 
 Hertil informerede Michael om, at det tager ca. et halvt år, inden man kommer i
 gang efter et valg. Henning nævnte, at 1. gilde selv bestemmer periodelængde, 
 men forslaget ville kræve lovændring. 
 Forslaget blev nedstemt. 
 
e) Optagelse af nye gildebrødre skal sættes en max. Alder ved optagelsen.
 Herunder blev det debatteret, om nye gildebrødre skal optages efter om gildets 
 gennemsnitsalder bliver for høj, eller om det ikke mere er om den nye gildebror 
 brænder for det med initiativ for arbejdet i gildet. Desuden mente Hans Emil, at 
 forslagsstiller skal være til stede og begrunde forslaget. 
 Forslaget blev enstemmigt forkastet.   
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6. Valg af gildeledelse og udvalg, samt suppleanter for en 2 årig periode. 
 
6.a. Valg af Gildekansler: Søren Kaehne med Michael Clemensen som suppleant. 
6.b. Valg af Gildeskatmester: Peter Eeg med Frede Jensen som suppleant 
6.c. Valg af Dørherold: Benny Pagh med Kai Peter Heick som suppleant. 
6.d. Valg af 2 revisorer: Svend Erik Pørksen og Ebbe Holst med Søren Rasmussen 

som suppleant. 
6.e Valg af Skriver: Her var ikke indstillet nogen, og som Henning sagde, kan vi 
 ikke være bekendt ikke at have en fast skriver. Herefter blev Henning Nøhr valgt 
 med Michael Clemensen som suppleant. 
6.f. Valg af hjælpekomiteen: Henning Nøhr med H. C. Jepsen som suppleant. 
6.g Valg af lejrudvalg: Torben Andersen med Hans Hougaard som suppleant. 
6.h. Valg af husudvalg: Ebbe Holst med Nick Buckle som suppleant.  
6.i. Valg af GIM.: Preben Abildtrup med Hans Emil Andersen som suppleant. 
6.j Valg af juletræsudvalg: Niels Chr. Hansen med Henrik Poulsen som suppleant. 
6.k. Valg af ridderudvalg: Henning Nøhr med Hans E. Andersen som suppleant.  
6.l. Valg af broderfond: Jørgen Pørksen med H. C. Jepsen som suppleant. 
6.m. Valg af 1. gildes hjælpegruppe: Arnth Valentin, Bent Christensen, Svend Aage 

Pedersen, Otto Bjerregaard og H. C. Jepsen. Hjælpegruppen er 
selvsupplerende. 

6.n. Valg af operaudvalg: Kai Peter Heick med Henrik Poulsen som suppleant. 
6.o. Valg af distributionsudvalg: Kai Peter Heick med Jørgen Larsen Pedersen 

som suppleant.  
6.p Valg af PR Udvalg: Michael Clemensen. 
  
 Alle blev valgt med applaus 
  
7. Eventuelt. 

Herunder blev der blandt andet diskuteret inddeling af arbejdsgrupper. 
For at det ikke skal være de samme grupper år efter år, kunne der måske 
fordeles efter ”trække lod”. Ledelsen har tænkt over muligheder, men er ikke 
kommet videre, da der hele tiden er modstand mod ændringer af nuværende 
grupper. 
Ebbe Holst spurgte om hatte og trøjer til de arrangementer vi deltager i, men der 
er ikke noget i gang p.t. Der er bevilliget 20 veste.  

  
 Til sidst takkede Hans Emil ledelsen for et godt arbejde i 1. Gilde. 

 
  
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under gildetinget. 
 
Otto Bjerregaard afsluttede tinget med tak for et godt gildeting. 

  
 Aftenen sluttede på traditionel vis med sangen: ” Vi er danske spejdere”. 
 
 
Svend Aage Pedersen 
Protokolfører 
 
 


