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Referat fra stadsgildeting onsdag den 29. marts 2017. 

Deltagere: 16 stemmeberettigede ledelsesmedlemmer deltog, sammen med 6 udvalgsformænd. 

Valg af dirigent: Verner Thomsen. 

Valg af referent: Henning Lorentzen.  

Stadsgildemester Kaj Vahlkvist’s beretning: Godkendt med applaus. 

Beretning Indsat, kursiv:  

Nu er foråret kommet. Græsset er begyndt at gro og jeg har slået græsplænen for første gang. 

Nu skal vi også til at starte nyt gildeår, med alle de muligheder og oplevelser det kan rumme. 

Min beretning vil omfatte en kort redegørelse over det forløbne gildeår, herefter noget om hvilke 

opgaver vi står med lige nu, og til sidst hvilke opgaver vi kan se, skal klares på lidt længere sigt. 

Det forløbne gildeår er efter min mening gået godt, med en masse fællesaktiviteter og fælles 

opgaver. 

Jeg vil i flæng nævne: Opera på Skamling, Veteranlejr, Aktører på Koldinghus, Fellowshipday, 

Fredslyset, Juletræsfest, Nytårskur, Maleriprojekt. 

Jeg vil ikke kommentere de nævnte aktiviteter da det er blevet gjort på afholdte 

stadsgilderådsmøder og informeret i vores blad. En stor tak til vores redaktør af bladet. 

Hvad har vi så af ting, der er på banen lige nu ?: 

Koncerten i Brændkjærkirken onsdag den 5. april kl. 19.00: Få en stor oplevelse og støt 

hjælpekomiteen. 

Igangsætning af kistebærerlauget: Det er spændende, hvordan det kommer til at forløbe 

Programlægning for det kommende gildeår til vores årbog 2017/18: Gode og interessante 

møder 

Frydenborg: Store vedligeholdelser og usikkerhed om udlejning 

Etablering af et PR udvalg 

Etablering af hjemmesider for alle 5 gilder 

Vores Sct. Georgs aften på Koldinghus den 23. april, hvor 1. gilde står for det praktiske 

På lidt længere sigt mener jeg, at vi har en del opgaver, som skal igangsættes og løses: 

Vi skal have undersøgt og vurderet gildernes ansvar overfor gildebrødre i relation til uheld og tab. 

Der skal være landsgildeting i sept. måned i Snoghøj ved Fredericia. Jeg vil opfordre til stor 

deltagelse fra Koldings gilder. Jeg har opfordret Karsten til give os en gennemgang af de 

fremsatte ændringsforslag til landsgildets vedtægter. 

Vi skal arbejde på at få tilgang af nye gildebrødre.   Vi er ikke en loge , men vi har logepræg. 

Nogle ønsker mere logepræg , og nogle ønsker mindre. Vi må prøve at finde en balance imellem 

de 2 opfattelser, så vi kan etablere en større interesse for at blive medlem af vores 

gildebevægelse. Uden nye gildebrødre dør vi som bevægelse indenfor en overskuelig fremtid. 

Vi skal hele tiden være på udkig efter tiltag, der kan skabe meningsfyldt arbejde for gildebrødrene 

og samtidig bidrage til vores hjælpearbejde. Ros til Britta for hendes sans for at finde lønsomt 

arbejde til støtte for vores hjælpearbejde 
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Vi i statsgildeledelsen har arbejdet på synliggørelse i relation til de enkelte gilder, og vi håber da, 

at det er lykkedes. 

Vores besøg i de enkelte gilder har væres store oplevelser og givet os et bedre kendskab til 

arbejdet i de enkelte gilder og kendskab til mange gildebrødre. 

Til slut vil jeg hermed sige en stor tak til Henning og Bent for et virkeligt godt samarbejde i 

stadsgildeledelsen. 

Ingen opgaver har været for små og ingen opgaver har været for store. De har begge deltaget i 

arbejdet med godt humør, god inspiration og stor arbejdsindsats. 

Det var hvad jeg havde på hjertet  TAK. 

 

På et spørgsmål om uheld, svarede Kaj Vahlkvist, at der havde været et uheld i forbindelse med 

omdeling af Flyers, som har givet nogle udfordringer vedrørende forsikringsdækning. 

 
Stadsgildeskatmester Bent Christensen fremlagde det reviderede regnskab:  
 
Regnskabet blev omdelt til alle deltagere. 
Regnskabet udviste et overskud på 159.428,00 kr. 
Karsten Barfoed henviste til, at vore forsikringer er dækkende 
Nis Henning Jørgensen roste regnskabet for Frydenborg, og spurgte ind til det afsatte beløb til 
vedligehold på Frydenborg. 
Karsten Barfoed omtalte huslejen på første sal. Kontraktlig er vi forhindret i at ændre på denne. 
Bent Christensen fortalte, at vi havde fået en donation fra Jubilæumsfonden, til hjælp til ovnen på 
Frydenborg. 
Vi har ansøgt AP Møller fonden om hjælp til Senge og Køjer på Frydenborg, ingen svar endnu. 
Bent Christensen uddelte skema over gildernes samlede donationer. 
Regnskabet høstede stor applaus.  
 
 
Indkomne forslag: Ingen forslag. 
 
Beretning fra udvalgene: 
 
Hjælpekomite: Benny Pagh. 
 
Ikke stor aktivitet for nuværende 
Møde den 11. april omkring donationer til Sct. Georgs Aften. Indkommet 12 ansøgninger. 
Børnestøtten donerer til konfirmationer, og i samarbejde med 2. gilde bliver en af konfirmationerne 
afholdt i huset. 
Veteraner på Frydenborg uge 27 2017. 
Hjælpekomiteen afholder koncert i Brændkjærkirken den 5. april 2017.  
Regnskabet udviste et minus på 32.669,67 kr. og børnestøtten et minus på 12.925,21 kr. 
 
Frydenborg: Ole Otzen 
 
Ny ovn er installeret, brøndringe er ny tilplantet. 
Frydenborg udvalget holder møde den 3. april 2017, gerne med de nyvalgte medlemmer. 
Klargøring til sæsonen i uge 17, gildernes arbejdsområder bliver i uge 20. 
Skodder skal males i år, ligesom ny belysning i gangene bliver etableret. 
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Frydenborg udlejning: Bent Christensen. 
 
2016: 56 kontrakter, 2017: 53 kontrakter, 2018: 22 kontrakter, 2019: 13 kontrakter. 
Vi har kontakt til ny Tysk rejsearrangør. 
 
Gildehuset: Ebbe Holst 
 
Har ikke brugt store beløb på vedligehold. 
Låsesmedens hus skal males i 2017, gulvtæppet i huset renses, sofaerne i natuglen er 
reparerede. 
 
Distribution: Kurt Schmidt 
 
Foreløbig har vi kun haft en omdeling i 2017. 
 
Opera: Ib Damkjær-Larsen 
 
Operaen bliver den 20. august 2017. 
Kun på lille scene, og kun et salgssted. 
Karsten Barfoed nævnte at der ikke er sikkerhed for operaen i 2018. 
 
Information og Debat: Olaj Mørup 
 
Går godt, roste Christian Sønderby, og gildernes skrivere for et godt samarbejde. 
Der var samtidig stor ros til Nis Henning Jørgensen for et stor og godt arbejde med annoncørerne. 
 
Valg 
Gildemester: Kaj Vahlkvist    Suppleant: Jørgen Pørksen 
Stadsgildekansler: Henning Lorentzen,  Suppleant: Eva Damkjær-Larsen 
Stadsgildeskatmester: Bent Christensen,  Suppleant: Per Johannsen 
Revisorer: Henning Spens, Jakob Seistrup,  Suppleant: Regner Staugaard 
Formand Frydenborg: Ole Otzen 
Udlejningsansvarlig Huset: Britta Højriis. 
Formand Hjælpekomiteen: Jørgen Pørksen. 
Formand distribution: Kurt Schmidt. 
 
Eventuelt : 
 
Karsten Barfoed, der arbejdes med nye vedtægter for landsgildet, det er muligt at de bliver 
udskudt til 2018. 
 
Jørgen Pørksen takkede for valget til formand for hjælpekomiteen. 
 

NB ! Fra stadsgildeledelsen skal der udtrykkes en dybtfølt tak til Benny Pagh for sin store 
indsats for hjælpekomiteen i de seneste 6 år 
  
30. marts 2017 
Henning Lorentzen 


