
 

 

 

                                                          Gildeting den 7 Marts 2019 

 

Gildemesteren bød velkommen og på trods af programmet gik vi direkte til afholdelse af 

gildetinget. 

 

1 a     Jørgen Pørksen valgtes til diregent og han konstaterede at gildetinget var rettidigt indvarslet     

          efter reglerne. 

 

1 b     Per Madsen valgets til protokolfører. 

 

1 c     Protokollen som var udsendt sammen med indkaldelsen, blev gennemgået og godkendt                  

          uden bemærkninger. 

 

2        Gildemester Otto Bjerregård aflagde berretning. 

 

          Gildemesteren takkede alle i gildet for den store hjælpsomhed han havde mødt i sit arbejde    

          som gildemester, 

          Året startede med gildehal og optagelse af en ny gildebroer, senere på året er der optaget   to 

          væbnere og yderlig tre forventes optaget i løbet af 2019. 

          Gildet har en fin fremmøde procent,og har tjent penge ved at deltage i forskellige   aren- 

          gementer,Koldinghus,Grøn koncert,Kulturnat,og Gm håber opera på skamling genopstår. 

          Vi kunde godt bruge flere tiltag for at forbedre økonomien. 

          Desværre falder antallet af gildebrødre i danmark ,LGL er kommet med en dyster prognose 

          som viser faldende medlemstal og deraf dårlig økonomi.Kolding er en undtagelse. 

          Landsgildeting afholdes 21 22 september i vejen, tre deltager herfra. 

          En tak skal lyde til jer alle,som yder en indsats her i gildet -stor som lille. 

          En stor tak til Britta for køkkentjansen. 

 

          Gildemesteren  takkede for ordet ,og lod beretningen gå til debat og afstemning. 

 

             

Diregenten:   

    

          Der var ingen komentarer til  beretningen og beretningen blev godkendt. 

 

3 a     Peter Eeg gennemgik regnskabet  som viste et lille overskud ,regnskabet blev godkendt. 

 

3 b     Budgetet for næste år blev fremlagt og godkendt. 

 

3 c      Kontigentet til gildet er uforandret fastsat til  100kr  om måneden. Godkendt. 

 

4 a      Beretning fra hjælpekomiten ved Henning Nøhr. 

 

           Der skal igen i år arbejdes for børnestøtten med forskellige aktiviteter. 

 

            Aktiverne i hjælpekomien er pr 31 12. 18  85440kr 

  

            Aktiverne i børnestøtten     er  pr 31 12.18  38091kr 

 



            Beretningen godkendtes. 

 

4 b       Lejerudvalgets beretning ved  Hans Hougård. 

 

            Der er foretaget forskellige udvendige arbejder,Træer fældet,kummer og fliser renoveret. 

 

             I efteråret  er der monteret 4 varmepumper. 

 

             Af hensyn til det fremtidige arbejde er der udarbejdet en 89 sider lang bygnings registrering 

 

             der skal være grundlaget for de næste 10 års vedligehold. 

 

              Beretningen godkendes. 

  

 

4c       Husudvalgets beretning ved Ebbe Holst. 

 

           Der har ikke været de store ting at berette. 

 

           Beretningen godkendes. 

 

4 d      Beretning fra broderfonden  ved Jørgen Pørksen 

 

           Der er pt 2 konfirmander der får hjælp fra broderfonden,hjælpen er meget tiltrængt. 

 

           Beretningen vedtages 

             

 4e          

           Hjælpegruppen havde i alt 24 dage på Frydenborg til rådighed ,der var 14 institutioner med i 

                   

            alt 644 deltagere. Derudover har der været et samarbejde med hjælpeomiten som har givet et 

         

            yderligere besøgstal på 168. 

 

             Derer indgået mange takkebreve fra gæsterne som udtrykker stor glæde over opholdene. 

 

             Hjælpegruppen ønsker at takke alle i 1 Gilde for deres arbejdsindsats og velvillighed . 

 

             Uden den ville dette aktiv ikke være mulig. 

 

             Beretningen godkendes. 

 

 5           Der var ikke indkommet forslag til behandling på gildetinget    

 

6           Valg. Alle valg  er 2 årige. 

 

             a)  Til Kansler valgtes Søren Kaehne. Suppleant Niels Zoega 

 

             b)  Til Gildeskatmester valgtes Peter Eeg. Suppleant Frede Jensen 

 

             c)   Til Dørherold valgtes Benny Pagh.Suppleant Kaj Peter Heick 

  



             d )  Til revisorer valgtes Svend Erik Pørksen,Ebbe Holst. Suppleant Søren Rasmussen 

 

             e)   Til skriver valgtes Per Madsen. Suppleant Hans Emil Andersen 

    

              f)   Til hjælpekomiten valgtes Henning Nøhr .Suppleant Preben Abiltrup 

 

              g )  Til lejerudvalget valgtes  Torben Andersen Suppleant Hans Hougaard 

 

              h)   Til husudvalget valgtes  Nick Buckle Suppleant Ebbe Holst     

 

                )    Til GIM  valgtes Preben Abildtrup Suppleant Hans Emil Andersen 

 

                j)    Til juletræsudvalg valgtes Nils Chr Hansen Suppleant Henrik Pouisen 

 

                 

                k)    Til ridderudvalg valgtes Henning Nøhr Suppleant Hans Emil Andersen. 

 

                    )     Til broderhjælpen valgtes Jørgen Pørksen ingen suppleant 

                            

                     )     Til 1 Gildes hjælpegruppe valgtes Arnt Vallentin 

 

                   n)    Til distributionsudvalget valgtes Kai Peter Heick  Suppleant Jørgen L.Pedersen 

  

                   o)     Til Pr udvalg valgtes Olaj Mørup. 

 

7     Eventuelt: 

                       

                       Under  eventuelt gjorde kansleren opmærksom på at valgene var præget af genvalg 

 

                        og at det derfor ved næste gildeting var nødvendigt at se nye navne på listen. 

 

                        Der blev rejst spørgsmål om en ewt afholdelse af 85 år dagen og i forbindelse 

 

                         hermed ewt.donationer.. 

 

 

 

Diregenten takkede for god ro og orden.. 

 

 

 

Efter afholdelse af gildetinget gik vi over til spisningen som bestod af gule ærter med tilbehør det 

 

hele fornemt tilberedt af Britta fra 2 . gilde. 

 

Efter middagen kom gildemesteren med et indlæg om den generelle fremtid for alle landets gilder 

 

Der er i mange gilder tilbagegang i medlemstallet hvilket medfører økonomiske problemer . 

 

 

 

Gildemesteren takkede for god ro og orden 
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