Referat fra Gildeting tirsdag den 15. marts 2016
Gildemesteren bød velkommen til Gildeting 2016.
1. Valg af dirigent
Kaj Lykke blev valgt som dirigent
2. Valg af protokolfører
Tove Andersen blev valgt som protokolfører og protokoloplæser
3. Gildemesteren aflægger beretning.
Gildemesterens beretning blev godkendt, og kan eventuelt rekvireres til gennemlæsning ved
henvendelse til gildekansleren.
4. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab:
Regnskabet blev fremlagt og regnskabet gav et lille underskud og regnskabet blev godkendt.
Skatmesteren fremlagde budgettet. Som konsekvens af kontingentstigningen sidste år, bliver
dette års kontingent på kr. 1.100,- for hele 2016. Budgettet blev godkendt.
5. Orientering fra udvalgene:


Lejerudvalget: Ingen beretning, da der ikke var repræsentanter fra lejrudvalget til stede.



Husudvalget (Kaj Vahlkvist): I 2015 blev Gildehuset lejet lidt mindre ud end tidligere. Der er
nu mulighed for at dække op i restauranten med runde borde (bordplader) - dette er
allerede afprøvet og fungere fint. Vores køkkenhjælp har sagt op og indtil videre klarer
Britta opgaven. Gildehuset har i 2015 givet et underskud på kr. 141.000,- dette er dog
mindre end i 2014.



Hjælpe komitéen (Tove Schmidt): Intet nyt at berette.



Distributionsudvalget (Kurt Schmidt): Det fungerer fint med distribution af flyers.



Juletræsudvalg (Tove Andersen, som videregav meddelelser fra Kirsten Nielsen):

Sidste års juletræ gav et overskud på kr. 1.700,-. Der kommer ny julemand i 2016 (gildebror
fra 3. Gilde). Starttidspunkt kl. 15:00 fungerede fint. Slikposer bliver reduceret til 200 gr.


Opera udvalget (Ib Damkjær-Larsen): Der vil ved dette års Opera på Skamling - den 21.
august 2016, komme en del ændringer i forhold til de øvrige år.



GIM (Mette Skræ): GIM’er mødes et par gange om året og planlægger bl.a. Fellow Ship,
som i år skal være i Kolding. Arbejdet er allerede godt i gang.

6. Orientering fra grupperne:
Alle gruppeledere gav en fin orientering om deres gruppearbejde - der er mange aktiviteter i
gang lige fra besøg på forskellige øer, besøg på Trapholt til fortælling om sin hjemegn. Alle
grupper fungerer fint.
7. Behandling af indkommende forslag:
Der var indkommet et forslag: I forbindelse med afvikling af ”Herreløbet” & ”Sct. Georgs-løbet”
var der kommet et ønske fra Kaj Lykke, om oprettelse at to konti, under 5. Gilde, som Kaj Lykke
har mulighed for at hæve på i forbindelse med afvikling af disse to løb. Skatmesteren vil få
kiggeadgang til disse konti. Gildetinget vedtog dette forslag.
8. Valg af gildemester: Søren Skræ, blev genvalgt
9. Valg af suppleant til gildemester: Steen Thisgaard, blev genvalgt
10. Valg af gildekansler: Lise Guldberg
11. Valg af suppleant for gildekansler: Ib Damkjær-Larsen, blev genvalgt
12. Valg af gildeskatmester: Helle Lisberg, blev genvalgt
13. Valg af suppleant for skatmester: Ely Petersen, blev genvalgt
14. Valg af 2 revisorer: Kaj Vahlkvist og Regnar Staugaard, blev genvalgt
Valg af suppleant: Bodil Eliasen, blev genvalgt
15. Valg af et medlem til hjælpekomite: Tove Schmidt, blev genvalgt
Valg af suppleant: Bodil Eliasen, blev genvalgt
16. Valg af et medlem til lejrudvalget: Eva Damkjær-Larsen
Valg af suppleant: Verner Thomsen, blev genvalgt
17. Valg et medlem til husudvalget: Kaj Vahlkvist, blev genvalgt
Valg af suppleant: Grethe Tønning, blev genvalgt
18. Valg af et medlem til distributionsudvalg: Kurt Schmidt, blev genvalgt
Valg af suppleant: Søren Skræ
19. Valg af GIM: Lis Vedstesen, blev genvalgt

Valg af suppleant: Mette Skræ
20. Valg af et medlem til juletræsudvalg: Kirsten Nielsen, blev genvalgt
Valg af suppleant: Hanne Thomsen, blev genvalgt
21. Valg af medlem til Operaudvalg: Ib Damkjær-Larsen, blev genvalgt
Valg af suppleant: Tove Andersen
22. Optagelsesudvalget: Ledelsen
23. Eventuelt
Ældreudvalget (Ady Johs): Tak for lagkager  Ældreudvalget havde dog i den senere tid følt at
der ikke er opbakning, til udvalgets arbejde - Gildetinget gav Ældreudvalget fuld opbakning.
Weekendcykeltur til Fanø (Mette Skræ): Forespurgte om der var stemning for en forårstur til
Fanø - der var opbakning, så Mette Skræ vil gå i gang med planlægningen.
Det kommende gruppearbejde (Søren Skræ): Vedr. gruppearbejdet næste år, vil gilde-ledelsen
foreslå at 2 gruppemøder i gildeårets forløb ændres til fælles gruppemøder for alle grupperne,
dette for at sikre at vi får flere oplevelser sammen, og mulighed for at arrangere besøg hos
virksomheder eller lignende, da det er nemmere at få et godt arrangement op at så når vi er
flere. Disse fælles gruppemøder foreslår vi arrangeret af grupperne i fællesskab. Der vil stadigt
blive afholdt 2 gildemøder i løbet af året, som gildeledelsen arrangerer. Gildetinget var positiv
indstillet på at prøve modellen i det nye gildeår.
Gruppeinddeling i det nye gildeår (Søren Skræ): Gildeledelsen vil foreslå følgende
valgmuligheder i forbindelse med gruppedeling på Frydenborg Friluftgildehal:
Valgmulighed 1: Gildebrødre der ønsker at holde møde onsdag eftermiddag i gildehuset, hvor
der er mulighed for organiseret transport frem og tilbage
Valgmulighed 2: Gildebrødre der ønsker at holde gruppemøde i dagtimerne
Valgmulighed 3: Gildebrødre der ikke har specielle præferencer for mødetidspunkt
Valgmulighed 4: Gildebrødre der kun ønsker gruppemøder afholdt om aftenen.
Sedlerne til den høje hat kan indeholde: enkelt navn, ægtefælle eller 2 personer som ønsker at
følges ad.
Gildetinget var positiv indstillet på at prøve modellen i det nye gildeår.
Broderfonden (Søren Skræ): Gildeledelsen vil forhøre sig holdningen til Broderfonden, hvor
Jørgen Pørksen foreslår at alle gilder indmelder sig solidarisk.

5 og 2. gilde står pt. uden for denne ordning, og gildebrødre der ønsker at deltage indmelder
sig enkeltvis.
Gildetinget er enige om at 5. Gilde stadig ikke ønsker at indmelde sig solidarisk i Broderfonden. De gildebrødre i 5. Gilde der ønsker at være medlem af Broderfonden, retter selv
henvendelse til Broderfonden.

Kolding den 16. marts 2016
Referent: Tove Andersen

