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Gildehuset
Gildehuset er beliggende Fynsvej 73, 6000 Kolding.
Matr nr. 259 Kolding markjord 4. AFD. Grundens areal er 1731 m2
Huset er opført i 1910 og senere tilbygget, bebygget areal 354 m2 antal etage m2 447
Bygning 2 (garage) er på 20 m2, bygning 3 er på 61 m2.
Formål
Formål er at bevare Sct. Georgs Gildernes faste ejendom, således at denne kan være rammen om
gildernes mødevirksomhed m.v. i Kolding.
Forretningsorden
Administration og tilsyn foretages af formand og husudvalg og på Sct. Georgs Gilderne i Koldings
vegne varetage alle forhold i forbindelse med driften og vedligeholdelse samt udlejning af lokalerne til
gildernes arrangementer og gildebrødrenes private arrangementer.
Formanden for udvalget samt den ansvarlige for udlejningen vælges på stadsgildetinget fra 2
forskellige gilder, for en 2-årig periode.
Husudvalgets medlemmer består af en gildebroder fra hvert gilde, og vælges på de respektive gilders
gildeting. Desuden indtræder stadsgildeskatmester som menigt medlem med stemmeret.
Formanden indkalder inden udgangen af april måned til konstituerende møde med mindst 8 dages
varsel. Udvalget vælger på dette møde en næstformand og sekretær.
Formanden og /eller næstformanden deltager i alle stadsgilderådsmøder/ting, hvor de har 1 stemme i
sager vedrørende gildehuset. Der afholdes møde mindst hver anden måned, hvor der udarbejdes et
referat. Hvis et gildes repræsentant er forhindret i at deltage, har suppleanten mødepligt.
Ved spørgsmål der vedtages ved afstemning i husudvalget er det flertallet blandt de fremmødte
stemmeberettigede der er afgørende, ved stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende.
Budget for gildehusets drift samt udlejningspriserne og beløbsgrænsen for indhentning af tilbud
udarbejdes, således at det kan forelægges til godkendelse på stadsgilderådsmødet i 4. kvartal.
Stadsgildeskatmester forelægger regnskaber og budgetopfølgning på det af stadsgildets revisorer
reviderede regnskab for Gildehuset på stadsgildetinget. Regnskabet følger kalenderåret.
Der kan ydes et tilskud på kr. 500,00 til formanden og den ansvarlige for udlejningen
Der kan udbetales et kørselstilskud efter statens til laveste takst p.t., hvis drift eller vedligeholdelse
påkræver kørsel.
Huset har et nøglesystem som administreres af husudvalget. Formanden er ansvarlig for nøgler og
nøglesystem.
Køkkenleder ansættes af stadsgildet og husudvalget i samråd.

Udlejning
Benyttelse til arrangementer i gilde regi i hverdage, og mindre arrangementer i weekender hvor huset
ikke er udlejet til andet formål er lejen kr. 250,-, når drikkevarer købes i huset betales ingen leje.
Gildehuset kan lejes af gildebrødre til private fester.
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Udlejning sker efter aftale med udlejningschefen Gildebroderen skal være til stede ved festen og er
ansvarlig for at leje forholdet overholdes iflg. reglementet.
Udlejning på hverdage til en gildebror til arrangementer i ikke gilde regi ved under 20 personer er
prisen kr. 350,- ved mere end 20 personer kr. 700,Dette omfatter udlejning til gildebrødre, der har kontakt til andre foreninger, pensionistforeninger,
sportsklubber, boligforeninger, eller lignende. Der er her kun tale om enkeltstående arrangementer.
Gildebroderen skal altid selv deltage. Benyttelse af gildehuset til dette formål aftales med den
udlejningsansvarlige.
Nøglen afhentes og afleveres hos udlejnigsansvarlig.
Ved arrangementer i hjælpekomiteen hvor formålet er indsamling af midler til hjælpearbejde skal der
ikke betales leje af huset
Onsdagsklubben skal ikke betale husleje, men på betingelse af at alle drikkevarer købes i huset.
Ved gildebrødres og dennes allernærmeste families bisættelse/begravelse kan huset benyttes
vederlagsfrit, når gildebrødre står for arrangementet.
Ved arrangementer i gilde regi forstås gruppemøder, ledelsesmøder, lavsmøder og udvalgsmøder dvs.
lejrudvalg, husudvalg, hjælpekomite, felleowship m.m. Disse arrangementer kan ikke forud reserveres
i weekender, men kan afholdes hvis huset er ledigt.
Ved benyttelse af gildehuset til gildefester i weekenden, der forhindrer at huset kan udlejes til anden
side, betales et engangsbeløb i proppenge som andrager samme beløb, som leje ved private fester. Der
betales ikke proppenge, når drikkevarer købes i huset.

Regler for benyttelse af gildehuset
Ved gildearrangementer sørger det enkelte gilde selv for traktement, såfremt andet ikke er aftalt med
køkkenlederen. I sådanne tilfælde betaler gildet for køkkenlederens assistance ud over 5 timer.
Køkkenlederen skal informeres senest ugedagen før et arrangement. I tilfælde af forgæves fremmøde
fra kokken på grund af manglende information, tilsendes en regning lydende på 5 timers løn til det
arrangerende gilde..
Serveringen slutter kl. 23.00 og lokalerne forlades senest kl. 23.30.
Drikkevarer må ikke medbringes til gildernes egne arrangementer, men bestilles hos køkkenlederen.
Ved gildefester eller lign. kan eventuel servering aftales med køkkenlederen.
Natuglen må være åben til kl. 24.00 (Flasker, glas m.v. samles sammen)
Det er ikke tilladt at ryge indendørs i Gildehuset (gælder også E-cigaretter)
Lokalerne afleveres altid i rengjort stand.

Instruks for drift og vedligehold
Almindelig vedligeholdelse og reparation samt nyanskaffelser udføres/anskaffes på udvalgets
foranledning, såfremt det er indenfor det på stadsgildetinget godkendte budget.
Ved større indkøb skal der altid indhentes mindst 2 tilbud.
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Ved en evt. nødtvungen budgetoverskridelse inddrages stadsgildeledelsen som sammen med
formanden træffer beslutning.
Huset gøres hovedrent i sidste halvdel af august måned, husudvalget fastsætter dagen ved det
konstruerede møde i april, det udsendes arbejdsplan til de enkelte gilder

Lejekontrakt
Lejekontrakten kan fås hos den udlejningsansvarlig.
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