
2. Gildes Gildeting 21. marts 
2019. 
 
18 gildebrødre var tilmeldt gil-
deting. 
Vi startede mødet med afhol-
delse af Gildeting i henhold til 
dagsorden: 
Valg af dirigent: Jette Høeg. 
Valg af protokolfører: Annema-
rie Sønderby. 
Efter at dirigenten havde kon-
stateret, at gildeting var lovligt 
indkaldt, var der forslag til æn-
dring af dagsorden. Det blev fo-
reslået at slå 3 punkter sam-
men. Ingen havde indvendinger 
mod det. 
Derefter aflagde gildemester 
Tove Knudsen beretning (ud-
drag af beretningen): 
Ved generalforsamlingen 2018 
blev det vedtaget at skifte ud i 
Gildeledelsen. Britta takkede af 
efter næsten 6 år som gildeme-
ster i 2 Gilde, og jeg sagde ja til 
at prøve kræfter som ny Gilde-
mester. Og der blev yderligere 
rokeret rundt på personer i ud-
valgsposterne. 
Ved Gildehal i april blev jeg ind-
sat som Gildemester. 
August blev desværre den må-
ned, hvor vi sagde farvel til 
Britta Kjærhus. Hendes døds-
fald efter kort tids sygdom be-
rørte os alle meget. 
Ved vores Gildehal i november 
blev Rita Thomhav optaget i vo-
res gilde. 

Januar stod på nytårsgildehal 
med optagelse af hele 5 væb-
nere på en gang (Kirsten måtte 
desværre melde fra pga. syg-
dom, derfor 5 og ikke 6). Et øn-
ske fra de 5 om samtidige opta-
gelse blev selvfølgelig accepte-
ret trods advarsler fra andre gil-
debrødre. Det gjorde de godt de 
fem og ”aldrig har jeg hørt på 
uddybende væbnersvar”, sagde 
vores Stadsgildemester. Så stor 
ros til de fem i emnet ”Livsan-
skuelse”. 
Det var en god og festlig aften. 
Vi trak ikke torsk i land denne 
aften, men nød en gang veltilla-
vet laks. Måske skal det være 
en nytårstradition at spise laks? 
I løbet af året har vi rendt med 
flyers, og vi må ikke glemme, at 
de penge vi løber ind, er en del 
af huslejen til Gildehuset. Hvis 
vi ikke gjorde det, ville vi være 
nødt til at hæve kontingentet. 
 
Næste punkt var behandling af 
indkomne forslag: 

• Broderhjælpen 

• Beløb på gaver osv. 
Herefter fremlagde gildeskat-
mesterende det reviderede 
regnskab samt budget for 2019.  
Efter afklarende spørgsmål blev 
regnskab og budget godkendt, 
herunder uændret kontingent 
det kommende år. 
Næste punkt var beretning fra 
grupper og udvalg. 
 
 



Vi gik derefter videre til valg af 
ledelse: 
Tove Knudsen fortsætter som 
Gildemester. Aase Jensen bli-
ver suppleant. 
Birgit Julius Nielsen stopper 
som gildekansler og Bente Juhl 
Knudsen træder i stedet. Birgit 
Julius Nielsen bliver suppleant. 
Birthe Ostersen fortsætter som 
gildeskatmester og Annemarie 
Sønderby fortsætter som sup-
pleant. 
Else Wraa fortsætter som revi-
sor. Suppleant Helle Rasmus-
sen. 
Annemarie Sønderby stopper 
som skriver. Ny skriver: Britta 
Højriis. Suppleant Nina Ander-
sen 
Hanne Thomsen fortsætter som 
flagherold med Lene Knudsen 
som suppleant og Gurli Kaehne 
fortsætter som dørherold med 
Lis Flodgård 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 


