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Hjælpekomiteen 

 

Formål 

At varetage hjælpearbejde på Sct. Georgs Gilderne i Koldings vegne. 

At fremskaffe midler til dette hjælpearbejde ved at fastsætte aktiviteter som f. eks. lotteri, udstillinger, 

bankospil, indsamlinger o. lign. 

 

Midlerne kan efter hjælpekomitéens vedtagelse bruges til : 

 

Generelt : 

Afholdelse af lejre med humanitære formål samt økonomisk sikring af disse. 

Økonomisk hjælp ydes til trængende enkeltpersoner, institutioner og foreninger med humanitært 

formål i Kolding Kommune. 

 
Spejderkorps : 

Anskaffelse af materiel støtte til nye enheder eller udvidelse af bestående. 

Støtte til bygning eller anskaffelse af hytter, indretning af lokaler og forbedring af bestående hytter og 

lokaler.  

Tilskud til andre formål uden for korpsenes daglige drift kan tages op til behandling.  

Lån kan ydes i en akut situation – også til den daglige drift. Regler for låns tilbagebetaling fastsættes af 

Hjælpekomitéen og er rentefrit. 

 

 

Forretningsorden 

Administrationen og drift af hjælpekomiteen foretages af formand samt udvalg som på Sct. Georgs 

Gilderne i Koldings vegne varetager alle forhold i forbindelse med ansøgninger og uddeling af støtte 

og donationer. 

Formanden for udvalget vælges på stadsgildetinget for en 2-årig periode. 

Hjælpekomiteudvalgets medlemmer består af en gildebroder fra hvert gilde, og vælges på de 

respektive gilders gildeting. Desuden indtræder stadsgildemesteren 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 og kasser. 

Formanden og/eller næstformanden deltager i alle stadsgilderådsmøder/ting, hvor de har 1 stemme i 

sager vedrørende Hjælpekomiteen. Der afholdes møde efter behov, dog mindst 2 gange årligt, hvor der 

udarbejdes et referat. Hvis et gildes repræsentant er forhindret i at deltage, har suppleanten mødepligt. 

Ved spørgsmål der vedtages ved afstemning i hjælpekomiteen er det flertallet blandt de fremmødte 

stemmeberettigede der er afgørende, ved stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende. 

 

Regnskab for donationer og udvalgets drift udarbejdes, således at det kan forelægges til godkendelse 

på stadsgildetinget. 

Regnskabet følger kalenderåret. 
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Ansøgning 

Bevillinger/donationer sker normalt kun efter ansøgning. 

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om formål, hvortil der søges, og et detaljeret overslag over 

pengenes anvendelse 

 

 

Uddeling af støtte og donationer/ 

Alle donationer skal gå gennem hjælpekomiteen. 

Der kan dog fra de enkelte gilder doneres direkte i tilfælde af specielle anledninger, fx jubilæer. 

Hjælpekomiteen skal dog adviseres om modtager og donationens omfang, for at undgå dobbelt 

donation. 

Der er 2 årlige store donationer, i april på Sct. Georgsaften på Koldinghus og sidst i november i 

forbindelse med fredslyset. 
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Sct. Georgsgilderne i Koldings Børnestøtte 

 

Formål 

Støttens formål er støtte og gøre livet lettere for: 

 Børn med en kort livshorisont. 

 Handicappede børn - fysisk, psykisk eller socialt. 

 Kronisk syge børn. 

 

 

Forretningsorden 

Støtten forvaltes af Hjælpekomitéen, men er en selvstændig afdeling med eget regnskab. 

Støtten får primært sine midler fra gildernes og gildebrødrenes frivillige bidrag. 

 

Ansøgning 
Hjælpekomitéen vurderer alene ud fra en samtale med familien, om et barn skal have hjælp. 

 

Børnene og familierne er som udgangspunkt anonyme uden for Hjælpekomitéens rammer. 

Børnestøtten gælder børn fra 0 -18 år 

Børnestøtten gælder kun inden for Kolding Kommune. 

Børnestøtten kan søges hele året, og hjælp gives omgående. 

 

 


