1 Gildes gildeting 5 Marts 2020

Gildemesteren bød velkommen og vi gik direkte til middagen, gule ærter med alt tilbehør
selv grisehaler alt fint tilberedt af Britta.
Efter middagen startede gildetinget efter dagsordnen.
Pkt 1 a ) valg af dirigent ,efter ledelsens forslag valgtes .Jørgen Pørksen
b ) valg af protokolfører , efter ledelsens forslag valgtes Per Madsen
c ) Protokollens godkendelse, med en mindre rettelse i pkt 6 vedtoges protokollen.
Pkt 2 Gildemesterens beretning. GM takkede for samarbejdet med Søren og Peter Der
blev udtrykt en stor tak til Bent Christensen for det store arbejde han har udført ,
de sidste 6 år, det blev samtidigt oplyst at afløseren Peter Eeg de næste år har 2
poster hvilket nu er lovligt.Gm nævnte alle de aktiviteter der har været det sidste år.
Og oplyste at vi 2019 har doneret 114000kr til forskellige formål.
Gildeledelsens beretning godkendtes.
Pkt 3 a) Peter Eeg genemgik det udsendte regnskab som godkendtes.
b) Peter Eeg genemgik det udsendte budget som godkendtes.
3 ) Fastsættelse af kontigent forslaget 100 kr mdr godkendtes.
Pkt 4

a) Beretning fra hjælpekomiteen. Ved Henning Nøhr som takkede for de store
donationer og den store indsats gildet har leveret.
b) beretning fra lejrudvalget . Ved Torben Andersen ikke tilstede !
c beretning fra husudvalget ved Nick Buckle. Der arbejdes pt med nye højtalere
og en bedre varmestyring.

d ) Beretning fra broderhjælpen Ved Jørgen Pørksen. Hjælpen er udbetalt 4
gange i 2019. altid i kontanter grundet problemer med lukkede konti.
e) beretning fra 1 hjælpegruppe. Bent Christensen. Bent berettede at der i 2019

har været 702 besøgende personer på Frydenborg, fordelt på 21 institutioner.
Pkt 5

Indkomne forslag. Claus Berg Petersens forslag om diskussion af omdeling af
flyers. Det kunne konstateres at mængden af flyers de sidste år er øget
betragteligt, dermed selvfølgelig også indtægterne.Forskellige argumenter blev
fremført men grundlæggende viste diskussion at der er to lejre ,den ene mest af
ældre ikke erhvervsdrivende,den anden af yngre erhvervsaktive.
Det foreløbige resultat blev at GM skal undersøge i grupperne hvor stor
kapacitet grupperne har .Dette vil give et overblik over mulighederne.
Ledelsen belutter derefter ud fra dette.

Pkt 6 a) Valg. Gildemester Otto Bjerregård genvalgtes for 2 år ,supleant der var ingen
der ønskede valg , derfor indkaldes riddergruppen for at afklare dette.
b) V alg af flagherold og suppleant. Genvalg til Søren Rasmussen , Nils Hansen.
Pkt 7 Eventuelt . GM påpegede at der næste år vælges nyt landsgilde og i den
forbindelse ønskes forslag mm sendes til GM .Vi må håbe på fornyelse snarest
ellers er flammen ved at dø ud !!
Dirigent. Jørgen Pørksen takkede for god ro og orden.

Skriver PM

