
1. Sct. Georgsgilde, Kolding 
 

1 
 

                                                  Gildeting den 1. marts 2018. 
 
Der var 26 gildebrødre mødt frem og traditionen tro, startede vi med spisningen af 
gule ærter med tilhørende pølser, steg, kartofler, rødbeder og sennep. Middagen 
var tilberedt af Britta fra 2. gilde, og den smagte godt. 
Efter vi havde spist gik vi over til afholdelse af gildetinget. 
 
1a) Jørgen Pørksen valgtes til dirigent med applaus, og han konstaterede, at 
 gildetinget  var rettidigt indvarslet efter reglerne. 
 
1b) Svend Aage Pedersen valgtes til protokolfører med applaus. 
 
1c) Protokollen, som var blevet udsendt sammen med indkaldelsen, blev 
 gennemgået og godkendt uden bemærkninger. 
 
2) Gildemester Otto Bjerregård aflagde beretning 
  
 Velkommen til Gildetinget 2018. 
 Vi har i dette gildeår desværre mistet en gildebror Birger Jensen. 
 Æret være hans minde. 
 Jeg vil gerne takke alle i gildet for jeres gode humør og hjælpsomhed, 
 når noget har været vanskeligt for mig at løse.   
 En særlig tak til Søren og Peter for jeres store hjælp og altid gode humør, 
 når vi skulle lave programmet til gildeaftener. 
 Vores gilde bidrager i høj grad til fællesskabet. Stadsgildet ikke mindst 
 trækker på vores ressourcer – stadsgildeskatmester – redaktør af 
 Information & Debat – formand for hjælpekommiteen – kontaktperson 
 til Koldinghus, alle tidskrævende poster. Det er vi 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. 
 Jeg kan også forstå at, Steen Samuelsen har haft et godt ophold på 
 Frydenborglejren med veteransoldaterne, og vores gildebrødre har lavet 
 et flot stykke arbejde til dette arrangement. 
 I april afholdt vi Sct. Georgsaften på Koldinghus, og det var rigtig flot 
 takket være alle de gildebrødre, der hjalp til med det. 
 Vi var på Skamling til koncert, men vejret var ikke med os, og der kom 
 desværre heller ikke så mange mennesker. Vi fik klaret vores opgave på 
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 Skamling – tak til Kai Peter og Henrik, som begge ydede en stor indsats. 
 I 2018 bliver der ikke noget på Skamling, men vi kan måske hjælpe til ved 
 Koldinghus 750 års jubilæum. 
 I året har vi tjent penge ved: Skamling, Grøn Koncert, parkering ved 
 Koldinghus, Open Night og efteråret på Koldinghus. 
 Vi har doneret penge til Børnefonden. Vi har doneret 3 telte til 
 spejdertropper tre steder i Kolding Kommune. Vi har doneret, så vore 
 spejdere kunne bygge en indgangsportal ved Spejderlejren 2017 på Als. 
 Da landsmødet blev afholdt i Snoghøj, valgte vi at tage af sted hele 
 ledelsen, idet vi ikke skulle overnatte, ville det ikke blive så dyrt. 
 Gildemester, kansler og Bent Christensen har deltaget i Landsmødet i 
 Snoghøj. Det syntes vi alle var meget givende, og det var rart at kunne  
 Snakke om det efterfølgende i ledelsen. 
 I året har vi haft den glæde at kunne optage tre nye gildebrødre. Vi 
 håber de vil falde godt til i vores kreds. 
 I 2017 var det første gang, vi ikke havde møde i august, men jeg tror ikke, 
 man har savnet det. 
 Vi har heldigvis en god økonomi i gildet. Jeg tror man får brug for nogle 
 penge i Børnefonden, nu hvor konfimationstiden nærmer sig. 
 En tak skal lyde til jer alle, som yder en indsats her i gildet – stor som lille.  
 En stor tak til Britta for køkkentjansen – tak til ledelsen og vore Herolder 
 for et godt samarbejde. 
 Tak for ordet, herefter vil jeg lade ledelsens beretning gå til debat og 
 afstemning. 
 
Dirigenten:  
 Det er nu vi skal diskutere årets forløb. 
 Der var ingen kommentarer til beretningen, og beretningen blev 
 godkendt med applaus. 
  
  
3a) Peter Eeg gennemgik regnskabet, som viste et lille underskud i forhold 
 til budgettet.   
 Regnskabet blev herefter vedtaget med applaus. 
 
3b) Budgettet for næste år blev enstemmigt vedtaget. 
 
3c) Kontingentet til gildet er uforandret 100,00 kr. om måneden – modtaget 
 med applaus 
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4a)  Beretning fra Hjælpe komiteen v/Henning Nøhr 
  På møde d. 8. januar 2018 var alle enige om, at der skal arbejdes for 
  Børnestøtten. Der skal indkøbes skrabelodder til Majmarked, hvor vi har 
  tilsagn om 3 pladser, der skal bruges til pølsebod og ølsalg, evt. Nørklere. 
  Koncert i Brændkjærkirken – Kolding Mandskor – Bjælderne. 
  Reklame om dette i ugeavisen. 
  Kurt Schmidt har givet tilsagn om pressedækning. 
  Økonomi: 
  
 Hjælpekomiteen: 
  Indtægter  144.809,57 kr. 
 Udgifter  141.811,48 kr. 
 Resultat    30.509,98 kr. 
 Aktiver 31/12.17 121.019,26 kr. 
  
 Børnestøtten: 
 Indtægter      28.039,52 kr. 
 Udgifter      18.085,08 kr. 
 Resultat                       9.954,44 kr. 
 Aktiver 31/12.17     44.305,12 kr. 
 Beretningen blev godkendt med applaus. 
 
4b) Lejrudvalgets beretning blev fremlagt af Torben Andersen. 
  I august påbegyndtes renoveringen af lejren med afslibning og maling
 af skodder, arbejdet var ligeligt fordelt mellem gilderne. 
 Efterårsklargøring bestod i nedtagning af telt og rensning af tagrender. 
 I februar 2018 begyndte vi på renovering af rummene. Køjesengene blev 
 fjernet og nogle af dem foræret til spejderne i Vojens og Middelfart. 
 Herefter var der rengøring af vægge og gulve inden det hele blev malet. 
 De nyindkøbte køjer og madrasser blev monteret. Desuden er der opsat 
 reoler og nye lamper i gangen. Opbakning til arbejdet var godt fra alle 
 gilder. Det er en fornøjelse, at se det færdigt. 
 Økonomien er god.   
 
 Beretningen blev godkendt med applaus   
    
4c) Husudvalgets beretning blev aflagt af Ebbe Holst. 
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  Det går stille og roligt. Der er monteret ny varmeveksler til 7.000,- kr. og 
 udlejningen har givet overskud.    
 Beretningen blev godkendt med applaus 
  
4d) Beretning fra Broderfonden v/ Jørgen Pørksen. 
 Der er ikke noget nyt. 
 Beretningen blev godkendt ned applaus 
  
4e) Beretning fra 1. Hjælpegruppes v/Bent Christensen. 
 Jeg vil på vegne af 1. gildes hjælpegruppe fortælle lidt om 
 hjælpearbejdet i 2017. Vi fik 6 uger til rådighed over
 Frydenborglejren. Samlet set gav det 24 dages hjælpearbejde. 
  I 2017 har der været 15 institutioner på Frydenborg, der fik tildelt 1 eller 
 flere dages ophold. I alt har der været 721 besøgende i de 24 dage, vi 
 åbnede Frydenborglejren. 
 De 15 institutioner er: 
 Bertram Knudsens Have, Cortex Støttecenter, Børneuniversitetet, 
 Plejecentre Kirsebærhaven, Plejecentret Elim, Idrætsbørnehaven, 
 Plejecentret Birkebo, Vonsild Have Plejecenter, Pinjevejens Børnehus, 
 Daginstitutionen Kongeåen, Natur- og Helhedsskolen, Overmarksgården, 
 Nordhøj, Brændkjær SFO, Den Grønlandske Cafe. 
  
 Det skal lige nævnes, at vi også havde et lille samarbejde med 
 Hjælpekomiteen, hvor vi fik stillet en uge til rådighed, som kom 
 Toftegården Jordrup/Kongsbjerg Lunderskov, Dreyershus, Låsbyhøj 
 Genoptræning, Olivenhaven og Hjerneskadeforeningen til gode. 
 Sammen med Veteranerne blev det til i alt 968 besøgende. 
 Der er indkommet mange dejlige  takkebreve fra gæsterne, hvor det 
 med tydelighed fremgår, at mødet med Frydenborglejren stadig gør en 
 forskel og giver nogle gode oplevelser. 
 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. 
  
 Beretningen blev godkendt med applaus 
 
5. Der var ikke indkommet forslag til behandling på gildetinget. 
 
6. Herefter gik man over til valg til de forskellige poster. 
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1.  Valg af gildemester    Otto Bjerregaard 
 Valg af suppleant   Henning Nøhr 
 Genvalgtes med applaus 
 
2. Valg flagherold    Søren Rasmussen 
 Valg af suppleant   Niels Chr. Hansen 
 Genvalgtes med applaus 
 
3. Valg af skriver for 1 år   Per Madsen 
 Valg suppleant for 1år   Hans Emil Andersen 
 Valgtes med applaus 
 
4. Valg af gildekanslersuppleant for 1 år  Niels Zoega 
 Valgtes med applaus 
  
7) Eventuelt: 
 Herunder blev nævnt, at der mangler kistebærere til ensomme ældre. 
 Desuden var der snak om kommende arrangementer bl. a. Koldinghus. 
   
 Herefter afsluttede Jørgen Pørksen sit job som dirigent og takkede for 
 god ro og orden. 
 
 Gildemester 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 


