
2. Gildes Gildeting 15. marts 
2018. 
 
21 gildebrødre var tilmeldt gil-
deting. 
Vi startede mødet med afhol-
delse af Gildeting i henhold til 
dagsorden: 
Valg af dirigent: Renate 
Valg af protokolfører: Annema-
rie. 
Derefter aflagde gildemesteren 
beretning (uddrag af beretnin-
gen): 
Et år mere er gået og vi holder 
ved. 
Vi har mistet en gildebror, hel-
digvis på den gode måde, og 
måske vi får Jette at se igen. 
Vi har fået en ny gildebror. Så vi 
er stadig på 23 aktive i 2 gilde. 
Vi har haft et dejligt år - vi måtte 
dog aflyse et gildemøde, da det 
kolliderede med andet arrange-
ment, så her skal vi altid lige 
være opmærksomme på, hvad, 
hvor, er der ellers noget i vores 
gildekalender. 
Jeg fornemmer at ideen med at 
planlægningsaften, bliver til en 
god gruppeaften er ved at finde 
rod. Og at det er vores frem-
gangsmåde. 
Gildekalenderen er vores bibel, 
selvfølgelig ikke at vi skal leve 
slavisk efter den, men den er en 
god ven at have med sig hele ti-
den.  
Vi har været heldige at få gode 
hjælpepenge i de sidste par år, 
hvilket betyder at vi nu har en 

hjælpekonto samt en hjælpe-
gruppe, som skal være opsø-
gende på forskellige områder. 
Det betyder ikke, at vi andre 
bare skal lade stå til, alle skal 
holde øjne og ører åbne for 
ideer, hvor vi kan gå ind i en 
hjælperolle. 
Jeg har været gildemester si-
den vi startede i 2012, og jeg 
har været glad for at vi sprang 
ud. Nu er jeg glad for at Tove 
har sagt ja til at blive vores nye 
gildemester. Og vi skal alle nok 
være der bagved hele tiden.  
Vi er alle med på et frivilligt plan 
men jeg er af den overbevisning 
at vi alle er her, fordi vi gerne vil 
forsøge at samle midler sam-
men og herefter se, om vi kan 
komme af med dem igen på en 
rigtig måde. 
Det kan være at vi dummer os 
lidt engang imellem, men vi har 
ikke brug for noget sniksnak i 
krogene. I kender jo alle histo-
rien om en fjer til fem høns. Gå 
til kernen / ledelsen, hvis noget 
skal frem, eller glem det og 
tænk ”pyt -so what” eller meld 
dig ind i kampen. Det andet gør 
avs, og det burde vi være hæ-
vet over.  Vi er her for at styrke, 
hjælpe og have glæde af hinan-
den. 
Fremtiden er også noget vi skal 
tænke på, gildets fremtid. For at 
vi kan bestå er der altså poster 
der skal udredes, og en konti-
nuerlig udskiftning vil bestemt 
være den bedste energi for os. 



Flere af vores poster har nu 
været besat siden vi startede og 
så ender vi med 6 års reglen, 
som er et absolut max. 
Pludselig skal alle udskiftes på 
en gang, og det er bestemt ikke 
en god plan.  
Vi har ikke alle poster på plads i 
aften, og sidder I inde med en 
tanker om, at I har lyst at være 
med, så sig til.  
Lad os starte et rigtig godt gil-
deting for 2 gilde. 
Herefter fremlagde gildeskat-
mesterende det reviderede 
regnskab samt budget for 2019. 
Regnskab og budget blev god-
kendt 
Næste punkt var beretning fra 
udvalgene og herefter var der 
fra ledelsen fremsendt forslag til 
vedtægtsændringer. Aase gen-
nemgik de udsendte nye ved-
tægter punkt for punkt. Under 
punkt 4 ”Dagsorden for gilde-
ting” blev en linje fjernet og 
punkt 8 blev helt fjernet fra for-
slaget. Vedtægter og fundats 
blev herefter godkendt med 21 
stemmer. 
Der var ikke yderligere ind-
komne forslag udover gildele-
delsens. 
Vi gik derfor videre til valg af le-
delse og udvalgsmedlemmer: 
Britta stopper som gildemester. 
Tove vælges som ny gildeme-
ster og Britta bliver suppleant 
det kommende år. 

Birgit fortsætter som gildekans-
ler. Aase vælges som supple-
ant. 
Birthe fortsætter som gildeskat-
mester og Annemarie bliver 
suppleant. 
Ulla stopper som revisor. Ny re-
visor bliver Else Wraa med 
Helle som suppleant. 
Som skriver fortsætter Annema-
rie. Aase fortsætter som supple-
ant. 
Hanne fortsætter som flaghe-
rold med Lene som suppleant 
og Gurli fortsætter som dørher-
old med Lis som suppleant. 
Herefter var der valg til udval-
gene og alle poster blev besat 
uden problemer. 
Gildetinget var herefter over-
stået i god ro og orden, hvoref-
ter vi godt sultne fik smørrebrød 
og efterfølgende kaffe og lag-
kage. 
Vi sluttede aftenen af på vanlig 
vis.  
AMS skriver 


