Information og debat
REDAKTIONEN

Sct. Georgs aften
står for døren.

Vi har netop overstået de enkelte
gilders gildeting, vi har forhåbentlig fået debatteret, hvad vi vil i vores gilde, fået sat et mål for vores
gildearbejde i det kommende år, og
lagt en plan for, hvordan vi kommer
derhen. Vi har valgt medlemmer til
gildeledelser og udvalg, og vi stoler på, at de gildebrødre, som vi har
valgt, også vil gøre deres bedste for
at løse deres opgaver, så nu kan vi
se frem til et godt gildeår. Men for at
være sikre på, at vi kan nå de mål, vi
i fællesskab har sat, er det væsentligt at vi alle løfter i flok. Vi vælger gildebrødre til at stå for et spejderløb,
planlægge en indsamling, foretage
den daglige ledelse af gildet, og så
stiller vi andre naturligvis loyalt op til
de planlagte arrangementer. Og når
vi har valgt en gildeledelse, så støtter vi den i at nå målene. Det er en af
styrkerne i gildet – vi løfter i fællesskab – vi udfører et stykke arbejde til
gavn for andre, og samtidig med at
vi udfører dette arbejde lærer vi hinanden bedre at kende – og får dermed etableret et bedre fællesskab.
En anden værdi i gildet er, at det accepteres, at vi hver især sætter os
mål og gør noget for at nå disse mål
– vi bliver faktisk ansporet til det. Vi
glæder os over, at der er gildebrødre
der påtager sig et ansvar – og støtter dem i dette. For vi har lært, at det

ikke er nok at have en drøm, hvis
man ikke også sætter sig et mål og
går efter det – allerhelst sammen
med andre.
Dette er nogle af kerneværdierne i
gildearbejdet – jeg ved der er fl ere,
og vi er nødt til at kunne udpege disse kerneværdier, hvis vi skal kunne
fortælle vores omverden, hvem vi
er, og hvad vi står for, samtidig med,
at vi har et fælles mål for gildebevægelsen. Sct. Georgs aften skal vi
bekræfte vores gildeløfte, det løfte
der bygger på spejder- og gildeidealerne. Det gildeløfte, der fortæller
hvordan vi skal nå de mål vi har sat
os, og som for os alle står som en
grundsten i vores tilværelse. Jeg
håber. at I må få en rigtig god aften
– og håber I husker på. at vi mennesker ikke alene måles på det vi gør
- men også på det vi ikke gør.

God Sct. Georgs aften
Redaktør Olaj Mørup
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STADSGILDET

Referat fra stadsgildetinget onsdag den
25. marts 2015

Deltagere:

18 stemmeberettigede
fra gilderne og stadsgildet , samt udvalgsformændene
Valg af dirigent: Olaj Mørup
Valg af protokolfører : Eva Damkjær-Larsen
Stadsgildemesteren aflægger beretning: Takkede for godt samarbejde i stadsgildeledelsen og med
de 5 gilder. 2014 var et jubilæumsår
med rigtig mange specielle donationer. Meget hjælpearbejde udføres af
mange gildebrødre ikke mindst ved
Opera på Skamling. Også i efterårsferien på Koldinghus er mange
gildebrødre involveret. Det giver
penge til hjælpearbejdet men ikke
mindst en goodwill på Koldinghus.
Ved afholdelse af veteranlejr på Frydenborg skal det begrænses hvor
mange gildebrødre der deltager i
åbent hus arrangementet. Alle forsikringer er gennemgået og rettet
til, en tak til Karsten for hans indsats

her. Tak til arrangørerne af Jazz og
fællesspisning. Tak til Poul Nielsen
for bogen om Frydenborgs historie.
Beretningen gav ikke anledning
til spørgsmål og blev godkendt
med applaus
Stadsgildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab
Tallene gennemgået, koncernens
samlede overskud kr. 58.392,00
Ingen kommentarer elle spørgsmål
. Regnskabet godkendt med applaus
Behandling af indkomne forslag;
Forslag fra 3. gilde om oprettelse af
en ny og mere moderne hjemmeside vedtaget
De forslåede ændringer af vedtægterne § 4 nedsatte udvalg, og § 8
ny punkt 10, og ny punkt 15 e og f
enstemmigt vedtaget.
Beretning fra udvalgene:
Hjælpekommiteen:
Foreløbig 12 ansøgere om donationer til uddeling Sct.Georgs Aften.
Møde d. 8.4. uddelte donationer i
2014 jf. regnskabet der blev gennemgået og beretning og regnskab
godkendt.
Lejrudvalget
Afholdelse af Frydenborgs 25-års

Vejle - Kolding - Kolding Syd
Fredericia - Vejen - Haderslev
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fødselsdag d. 21.april. Petanque
Banen er klar, gas grill kun til brug
for gildebrødre indkøbt, gulve er behandlet, strøm klargjort. Beretning
godkendt.
Husudvalg
Huset er godt benyttet, skal ikke
være en udlejningsforretning, gangen er nymalet, pianettet er nu
stemt. Takkede alle for godt arbejde.
– Beretningen gokendt.
Distributionsudvalg
Er i gang med omdeling af kirkeblade. Problemer med at komme i postkasser spec.i den indre by. Beder
om listerne fra gilderne over de steder hvor bladet ikke kan afleveres i
en postkasse. Problemet tages op
med Kirkekontoret. Fremtidig uddelingsuger kommer i ny årbog. – Beretningen godkendt.
Opera på Skamling
Opera d. 23. aug. Evt. nye parkeringsarealer Aftale om udbringning
af ting og tømning af vogn skal træffes. Formøde 17.aug. Ny samarbejdsaftale er underskrevet. Beretning godkendt.
Information og Debat
Går godt med bladet, tidsfrister
overholdes, godt samarbejde med
trykker. Beretning godkendt.
Valgene:
Inden valg af ny stadsgildemester
en afstemning om Karsten Barfoed
kunne vælges.Der stemmes om
Landsgildets love vedr. bestridelse
af mere end 1 ledelsespost skal ignoreres: 13 stemte ja, 3 stemte nej
og 2 stemte blank. Og det blev herefter:

Valg af stadsgildemester:
Karsten Barfoed
suppleant: Jørgen Pørksen
Valg af stadsgildekansler
Henning Lorentzen
suppleant: Eva Damkjær-Larsen
Valg af stadsgildeskatmester
Genvalg Bent Christensen
suppleant: genvalg Kaj Vahlkvist
Valg af 2 revisorer
Genvalg af Michael Clementsen,
Valgt Jacob Seistrup
suppleant: Frede Jensen
Valg af formand for Frydenborglejren
Ole Otzen valgt for 2 år
Valg af udlejningsansvarlig for
Gildehuset
Britta Højriis genvalgt for 2 år
Valg af formand for Hjælpekommiteen
Benny Pagh valgt for 2 år
Valg af formand for Distributionsudvalg
Kurt Schmidt valgt for 2 år
Eventuelt:
Nis tiltræder som annonceansvarlig.
Takkede et dynamisk udvalg for godt
samarbejde og ønskede Ole tillykke
med formandsposten.
Jørgen takkede for 7 gode og spændende år. Gjorde opmærksom på
deadline for oplysninger til årbogen
er 15. april, materialet sendes til
Eva
Sct.Georgs aften bliver servering af
sandwich i Kirkesalen. Anmodede
om oplysninger om afdøde gildebrødre i 2014.
Kolding den 25. marts 2015
		

Sct. Georgs Aften på Koldinghus

Torsdag d. 23.april 2015
Program
Kl. 17.00 – Gildebrødrene mødes på slottet og gør klar
Kl. 17.15 - Modtagerne af donationer ankommer
Kl. 17.30 - Uddeling af donationer
Kl. 18.00-18.30 – Klargøring i Riddersalen til afholdelse af gildehallen
Kl. 18.30 – ca.19.45 - afholdelse af gildehal
Efter afslutning af gildehallen vil der i Kirkesalen blive serveret en sandwich
og lidt at skylle ned med.
Kl. ca.21.00 – slut og derefter oprydning, slottet skal forlades senest 21.45.

Murermester

H.G. MORTENSEN & SØN

Tlf. 7552 7658
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2. GILDE

Møde 2. Gilde

Den 19. februar havde vi besøg - af
Harry Sørensen.
Der er sikkert mange af Jer der kender ham.
Tidligere præst her i Kolding, flittigt
besøgt af gildebrødre til juleafslutninger, og også kendt i andre sammenhænge i gildernes arbejde.
Harry Sørensen, 77 år og still going
strong, havde et oplæg der hed ”dit
liv og dit ansvar”.

Der var mange tanker, der kunne reflekteres over, i alt hvad Harry havde
på dagsorden. Det var lidt livet, som
vi selv oplever det, det var livet som
vi så det fra sidelinjen, det var livet
som vi måske tænker, at alle andre
ser det, ja man kunne godt genkende det hele. Måske en del stof til
eftertanke i den alder vi har nu, og
hvad vil vi gerne have ud af resten
af den tid vi er her ???
Selv om det hele måske lyder lidt
højtidligt, blev det krydret med Harrys positivitet og gode humør, så bestemt ikke en kedelig aften.
Britta

Stort udvalg i indendørs
og udendørs maling
Se mere på www.jotun.dk

Scan koden
og hent Jotun
Colour Match
til din iPhone.
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2. GILDE

3. GILDE

2. Gilde. Gildeting

Det var en aften, der forløb på ganske fredelig vis, forarbejdet var lavet.
Derfor blev det hurtigt tid til mad og
kaffe.

MEN der var kun en små kage pr.
mand, så var gode råd dyre.
Britta

3. Gildes Gildeting den
12. marts 2015

Til 3. Gildes gildeting var 32 ud af 46
gildebrødre mødt op.
Efter aftenens menu gik vi med Finn
Mortensen som dirigent videre med
gildetinget.
N. C. Refsgaard-Iversen blev valgt
til protokolfører.
Gildemester John Preben Hansens
beretning omhandlede overordnet
hvad der var sket i 2014 med blandt
andet vores mærkedage med 50 års
jubilæum, optagelse af 2 nye gildebrødre, deltagelse i aktiviteter som
operaen på Skamling mv. og at vi
desværre mistede 2 gildebrødre.
John Preben Hansens beretning
blev godkendt.
Gildeskatmester Erik Sandholt gennemgik regnskab for 2014 og budget for 2015. Begge blev godkendt
samt fastlæggelse af kontingent for
2015.
Der blev herefter orienteret om arbejdet i de forskellige udvalg.

HOPPES ANLÆGSTEKNIK
Speciale Græsplæner
Anlæg
Belægninger m.m.

Henrik Poulsen
Hoppesvej 118, Vonsild, 6000 Kolding
Tlf. 7556 7272 - Mobil: 4086 5672
Mail: post@hoppes-anlaeg.dk
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Efter valg til ledelsen ser 3. Gildes
ledelse således ud:
Gildemester

John Preben
Hansen

Gildekansler

Christian Sønderby

Gildeskatmester

Per
Olsen
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Gildeting i 4. Gilde
tirsdag den
3 marts 2015.

Der var herefter valg til poster i de
nedsatte udvalg.
Under punktet eventuelt blev orienteret om 3. Gildes forslag til Stadsgildeting den 25. marts 2015 om at
vores fælles hjemmeside fornyes.
Til slut oplæste N. C. RefsgaardIversen protokollen, der blev godkendt.
NC-Skriver

Et af højdepunkterne i gildearbejder gildetinget, hvor 26 gildebrødre
mødte op. Om det er gildetinget eller de gule ærter der gildebrødrene
til at møde op, er svært at afgøre.
Gildemester Uffe foreslog at vi skulle starte med en sang fra højskole
– sangbogen: Det er i dag et vejr en
solskinsvej, vi er jo i den første forårsmåned, så alle sang med så de
kunne.

E.H. Tømrer- og snedkerforretning
Speciale: Døre og vinduer I Træ-alu, - til- og ombygningCertificeret Toldtekt akustik-fagmand.

Medlem af Dansk Byggeri

Ebbe Holst
Tlf. 2172 7847
ebbe.holst@mail.dk
Vonsildvej 225
6000 Kolding

REGNAR
STAUGAARD
Statsaut. revisor
Mazantigade 9
6000 Kolding
Tlf. 75 52 37 99
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Første punkt på dagsordenen er
valg af dirigent og protokolfører.
Gildebror Karsten blev ikke uventet
valgt til dirigent og gildebror Henning til protokolfører. Næste punkt
er gildemesteren aflægger beretning. Der var gildehaller- gildemøder svampetur-tur med georginer
og julemøde med georginer. Jeg vil
ikke skrive om dem da møderne er
beskrevet i bladet. Næste punkt er
skatmesteren aflægger regnskab,
og der var ingen kommentarer, vi
har jo en kompetent skatmester i Jakob. Der blev enighed om at forhøje
kontingentet med med 60 kr. pr halvår. Vi mister jo hen ad vejen nogle
gildebrødre, så der bliver færre til
at betale kontingent, og udgifterne
bliver jo ikke mindre. Der var ingen
forslag under punkt 4, behandling af
forslag, så vi gik hurtigt til næst punkt
5, beretning fra grupper og laug. Der
bliver hygget og ordnet verdens situation i grupperne og taget på ture i
ind og udland.
Under beretning fra laug, havde gildebror Kaj en berettiget klage. Når
man melder sig til en opgave, er det
meningen at man skal yde indsats.
Det er ikke nogen kaffeklub. Det
er juletræsudvalget der er tale om.
Da Kaj i november måned ringede
rundt til medlemmerne i udvalget,
var der ingen der kunne deltage i
arrangementet. Enten var de syge,
eller skulle ud at rejse eller holde jul
med familien i Nordjylland. Så Kaj
og Henning stod næsten helt alene
om juletræsfesten. Det lykkedes alligevel at stable juletræsfesten på
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benene med stor succes. Jeg forstår godt Kajs frustrationer over at
næsten ingen fra de andre gilder var
med i arragementet!!!

Så var det tid til aftenens højdepunkt, Gildebror Mogens og hustrus
gule ærter. Der manglede ikke noget, der var nok af grisehaler, og
senneppen er et kapitel for sig. Nogle kan lide den, og andre kan ikke.
Det er noget med sukker og snaps,
som Mogens tilsætter i et helt specielt forhold. Således mætte kunne
gildetinget fortsætte med punkterne
valg til de forskellige poster. Der var
ingen kampvalg idet der var fundet kandidater til de forskellige poster og udvalg. Der blev valgt en ny
kansler, gildebror Preben Scmidt,
og ny skriver gildebror Poul Lyngs.
Under sidste punkt eventuelt orienterede gildemester Uffe om vores
kommende jubilæum, og gildetinget
kunne således slutte på vanlig vis.
Afgående skriver
Christian Vildfang.

4. Sct. Georgs Gilde
Kolding

4. Sct. Georgs Gildegilde i Kolding har eksisteret i
50 år.
I den anledning afholder vi en reception for venner og
bekendte samt samarbejdspartnere i vores gildehus
Fynsvej 73, Kolding. Vi håber der møder mange op for
at være med til at festliggøre jubilæet.

Receptionen afholdes lørdag den 11. april 2015
fra kl. 11:00 til kl. 13:00

Der vil være en forfriskning i form af sandwichs og vin/øl/vand eller kaffe.

I forbindelse med receptionen vil der blive ydet en donation til fordel for
det nye julemærkehjem i Kolding.

Gildemester Uffe Uhrbrand
Engparken 31, 6580 Vamdrup
Tlf.: 7558 3182 Mobil: 2442 1727
Email: uffe@uhrbrand.com

Side 1 af 1

Vagn O. Electric
Aut. EL-installatør

3

KOLDING

ESSEN 39 - 6000 KOLDING - 75 52 47 55 - MAIL@VAGN-O.DK

DøgnService

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING

WWW.JK-VVS.DK

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING
PCL-STYRING
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100 til Frokostjazz - En
stor succes med
Jazzveteranerne.

Lørdag den 7. marts 2015 var der
mødt 100 gildebrødre og venner til
frokostjazz med Jazzveteranerne
fra Haderslev - det var for øvrigt fjerde gang at Jazzveteranerne var på
besøg i Gildehuset.

Der var masser af stemning og højt
humør, så vi er sikre på at alle havde
en rigtig god eftermiddag.
Der var som sædvanlig snitter til
alle.

Hvis det er noget du kunne tænke
dig at deltage i - så sæt et stort X i
kalenderen den 5. marts 2016, hvor
vi igen holder Frokostjazz.
Sidste sommer havde Jazzgruppen
arrangeret en tur med Jazzboat på
Odense Å og med frokost og dejlig jazzmusik på Carlslund i Fruens
Bøge - os der var med synes at det
var rigtig hyggeligt, så vi var enige

om at vi havde skabt en tradition.
Så hold øje med invitationen
som kommer senere.
Vi ses, 5. Gildes Jazzgruppe
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Halvmaraton,
10 km og 5 km
Søndag,
26. april 2015
kl. 14:00
Kolding KFUM Atletik & Motion samt
5. Sct. Georgsgilde i Kolding arrangerer løb.

Hele overskuddet går til Folkekøkkenet i Kolding

V

Se her: Vi mangler nogle hjælpere og vejvisere til
søndag, den 26. april kl. 13:00 til ca. 16:00
Kan du hjælpe, så send en mail

til J.sunksen@stofanet.dk - Eller ring 75 56 90 91
Vi mangler

Der er brochure og opslag i gildehuset
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FRYDENBORGLEJREN
HOLDER 25 ÅRS
FØDSELSDAG

Tirsdag den 21. april 2015 kl.10.00 til 14.00
Alle gildebrødere med ledsager og vores naboer inviteres denne dag
så vi kan markere de 25 år vi nu har haft vores dejlige lejr.
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•

Flaget hejses kl. 10.00

•

Indvidelse af en ny anlagt Petanque bane
Hvert gilde udvælger 3 gildebrødre samt Stadsgilde ledelsen
til en konkurrence om at bære titlen Frydenborgs Petanque
mester 2015

•

Der serveres lidt til gane og hals

•

Flaget nedtages kl. 14.00
Lejerudvalget

Ferskvandsfisketur 2015

LØRDAG den 2. maj
Sted: Skovhave Lystfisker sø, Vejstruprødvej 39, 6093 Sjølund.
( Kør gennem Sjølund til Vejstruprød, følg skiltet til højre, til søen.)
Deltagere: Gildebrødre, børn/børnebørn, familie og venner fra Sct. Gilderne i
Kolding.
Dagens program:
Mødetid kl.0800, herefter spises der morgenmad, med div. tilbehør.
Kl. 0900 starter fiskeriet i den smukke sø.
Kl. 1200 afsluttes fiskeriet, og der er opmåling af fangede fisk. Præmier for
størst/flest fangede fisk og Vandrepokalen, udleveres under spisningen.
Kl. 1215 køre vi til Henrik på Hoppesvej 118, i Vonsild, hvor der, traditionen tro,
serveres pølser/frikadeller med kartoffelsalat og diverse tilbehør. Under spisningen
vil der blive uddelt div. præmier, til dem som har fanget de største/fleste fisk.
Kl. ca. 1400 er der afslutning.
Pris: Prisen for hele arrangementet er som altid 100 kr. pr. person. Det dækker,
Morgenmad, Fiskekort og det afsluttende arrangement. Øl og vand købes ved søen
og under spisning, til meget fordelagtige priser.
Tilmelding: Til Henning Nøhr tlf. 40474515, Henrik Poulsen tlf. 40865672 eller pr.
mail til Svend Erik Pørksen sep@porksen.dk.
HUSK: Sidste tilmelding er mandag den 27. april.
Med gildehilsen,
Fiskelauget, 1. Gilde
Henrik Poulsen og Henning Nøhr
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DÅSERINGE- OG BRILLEFORVALTEREN
ÅRSBERETNING.
Marts måned er tiden, hvor der afholdes gildeting, og hvor der aflægges
beretning fra de forskellige udvalg,
så hermed også en lille beretning
om, hvordan det går med indsamlingen af dåseringe og brugte briller.
DÅSERINGE:
I årets løb er der indleveret adskillige poser med dåseringe i kassen
i gildehuset, men inden de bliver
afleveret på samlecentralen i Hadsten, skal de sorteres, så der KUN
er ringe fra øl- og sodavandsdåser.
Dåseringene kontrolleres både visuelt og ved at løbe over en plade med
magneter for at frasortere ulødigt
materiale, som søm og skruer, batterier til høreapparater, papirclips,
ringe fra konservesdåser og andre
sjove ting (der ligger også af og til
lidt småmønter, det er ok med mig)
stort smil.
I starten af januar kunne vi så aflevere 70 kg. kontrollerede og sorterede dåseringe, noget der fylder
godt i bilens bagagerum, men ikke
meget på samlecentralen, hvor der
årligt bliver samlet mellem 10 og 12
tons – eller 10.000 – 12.000 kg – eller 7.200.000 – 8.600.000 dåseringe
(72 stk. vejer ca. 10 gram).
På samlecentralen omlæsses dåseringene i bigbags, inden de sælges

16

til en metalgen-vindingsvirksomhed.
Det indkomne beløb overbringes
herefter til et hospital i det nord-lige
Thailand til indkøb af arm- og benproteser til fattige thailændere.
BRILLER:
Når brillerne er blevet umoderne, eller glassene ikke længere har den
rette styrke, må de brugte briller gerne afleveres i den kasse, der står i
garderoben i gildehuset, beregnet til
dåseringe og brugte briller.
Brillerne viderebringes til én af byens optikere, hvor styrken bliver
kontrolleret, og senere sendt til Ghana i Afrika, hvor de bliver udleveret til
svagtseende, der ikke selv har økonomisk mulighed for at skaffe sig et
par briller, og hermed ny livskvalitet.
Der er to gange i løbet af året afleveret i alt 98 par briller, der således
bliver til glæde og gavn for svagtseende afrikanere.
Indsamlingen af dåseringe og briller
fortsætter, og I må gerne drikke endnu flere øl og sodavand, hvis I blot
husker at clipse ringen af, inden dåsen lægges i genbrugscon-taineren.
I kan jo også lave jeres egen lille
samlecentral, ved at bede familie og
venner om at aflevere deres bidrag
til jer inden I afleverer dem i gildehuset.
DER ER KROG PÅ BILEN, SÅ KOM
BARE I GANG. PÅ FORHÅND TAK
FOR JERES BIDRAG.
Med gildehilsen:
Hans Peter Petersen, 3. Gilde
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Strikkepigerne tager
til Hejlsminde
kræmmermarked.

Strikkerierne skal ud og vises frem og sælges. Sidste år havde vi en indtjening på omkring 6000 kr. for alle strikkerierne. Det vil vi gerne lave bedre.
Vi vil så gerne have lidt lopper med til Hejlsminde, så hvis du er i gang
med en oprydning, om det er små eller store ting høre vi gerne om det, og
modtager gerne. Ring til Britta eller sæt det på trappen i gildehuset..Vi skal
afsted den 1 week-end i juli, så I har stadig tid at rydde op i.
Hilsen strikkepigerne.

•
•
•
•

Fynsvej 40, 6000 kolding • Tlf. 2143 4601
cs@abcprint.dk • www.abcprint.dk

VISITKORT
BREVPAPIR
KUVERTER
FLYER

•
•
•
•

KLUBBLADE
BROCHURE
PLASTIKKORT
POSTKORT

ABC print
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Forsikringer – når en
GB er i arbejde!

Jeg har lovet, at her hvor
STADSGILDET er blevet færdige
med de drøftelser som disse TINGog
ANSVARSFORSIKRINGER
har medført, at fortælle lidt om
VORES EGNE personlige forhold
desangående!
En unægtelig stor ”mundfuld”, når
man ved, hvor indviklede disse ting
er!?
Som hoved regel – SKAL MAN
ALTID anmelde skader på sine egne
ting eller sig selv – TIL SIT EGET
FORSIKRINGSSELSKAB!
Forklaringen er den enkle, at flere
af disse skader har man ”jo alligevel
selv forsikret sig for”! Og det er
derfor ligegyldigt, at du føler som
GB, at det IKKE vedrører dit eget
forsikringsselskab – derfor denne
enkle grundregel!
Hvis den pågældende skade eller
hændelse så ikke er dækket her, så
retter du henvendelse til modparten
(SKADEVOLDER). Så vil denne
MÅSKE rette henvendelse til sit
eget forsikringsselskab for at afklare
SKYLDSSPØRGSMÅLET, og det
medfører så evt. en erstatning.
Det kan naturligvis være en
langsommelig proces, men vores
samfund bygger jo i høj grad på
administration og derfor også
KLAGEMULIGHEDER.
I STADSGILDET har vi naturligvis
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tegnet forsikringer for FYNSVEJ
og FRYDENBORG med en større
selvrisiko på ca. 6.000 kr.
ERHVERVSANSVARog
ARBEJDSSKADEFORSIKRING er
uden selvrisiko således, at vi som
GB er forsikret ”når vi er på arbejde”
i GILDEREGI. Det er de samme
regler som også gælder på en
arbejdsplads.
MEN
HVIS
DU
ER
I
TVIVL,
SÅ
LÆS
I
EGNE
FORSIKRINGSBETINGELSER
– SOM MÅ SIGES AT VÆRE EN
UDFØRLIG ”BRUGSANVISNING”!
Det kunne jo for øvrigt være, at du
også ”lige” skulle TJEKKE dine egne
forsikringer – INDEN DET MÅSKE
ER FOR SENT!?
GOD ARBEJDSLYST
TIL OS ALLE!
Med venlig hilsen
Karsten Barfoed

