5. Sct. Georgs Gilde i Kolding
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1. Dirigent
2. Protokolfører og oplæser
3. Gildemesterens beretning

4. Gildeskatmester fremlægger
Regnskab og budget
5. Orientering fra udvalgene:
Hjælpekomite’

Mariann Skovgaard
Tove Schmidt
Tove Andersen fortalte at hendes 1. Gildehal i september
var en stor opgave med 3 optagelser og Coronarestriktioner. Lise Guldberg og Helle Filskov overflyttes i september
til Haderslev. Positivt er det, at Lise og Hans Jørgen Jaritz
overflyttes til os fra Hobro Distrikt. I år har vi nu haft 3
jubilæer. Inge Marie 25 år, Steen 40 år og Ib 50 år. Endnu
engang tillykke til dem. Ingolf har meldt sig ud p.g.a.
træfældning på Frydenborg. Da vi ikke må mødes så
mange indenfor, begyndte vi at lave små ture om
lørdagen. I marts måned på Frydenborg. I april i
Marielund, I maj var vi ved Solkær Enge, Skibelund og i
juni ved Tørskind Grusgrav. På udvidet ledelsesmøde blev
vedtaget at vi skulle finde på nye aktiviteter, som kan
skaffe nye Gildebrødre. Vi opfordres til at tænke vildt ud
af boksen. Landsgildet har doneret kr. 100,- pr Gildebror
til nye tiltag.
Begge dele godkendes og kontingentet forbliver uændret.
Mette fortæller, da Ady har valgt at være passivt medlem. Der
har kun været online møder og mails med ansøgninger. Der er
uddelt donationer 2 gange med få deltagere.

Lejrudvalget

Marius har overtaget efter Ingolf og fortæller om træfældning
og andet vedligehold. Der er en 10 års plan og nu tænkes der
på nye møbler. Mette synes, der er næsten for pænt derude nu
og efterlyser mere ”vild med vilje”.

Husudvalget

Grethe Tønning fortæller, der er ryddet op og renset tæpper.

Distribution

Kurt fortæller der er uddelt Homeflyers for kr. 96.250,- og
Netaviser for kr. 63.600,- . Nu får vi kr. 2,30 pr. stk.
Mette fortæller, de har kun været samlet 1 gang i distriktet.
Fellowchip i Vejle blev aflyst i 2020, men de prøver igen i 2021.
Inge Marie fortæller at juletræsfesten blev aflyst i 2020.
Det omdøbes til aktivitetsudvalg.
Tove Andersen oplyser, at jazz i marts 2021 var aflyst og hun
tør Ikke pt. planlægge det i 2022 med så mange i Gildehuset.

GIM
Juletræsudvalg
Operaudvalg
Jazz

6. Orientering fra grupperne

Der har været enkelte gruppemøder hjemme og mere ude,
hvor vi bedre har måttet mødes.

7. Behandling af indkomne forslag
7a Almindeligt forslag fra ledelsen Forslag om emnegrupper næste år med 5-8 personer i hver.
Gildebrødrene er ulige fordelt nu og vi skal komme med ideer
til emner som behandles af ledelsen og så skal vi hver vælge 3
som 1.,2., og 3. prioritet. Forslaget blev vedtaget.
7b Vedtægtsforslag fra ledelsen

Forslag til ny §2: For at kunne bestride en plads i gildeledelsen
skal gildebroderen så vidt, det er muligt, være væbner.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag til ny §3: Gildeting, som afholdes hvert år inden
udgangen af 1. kvartal. Forslaget blev vedtaget.
Forslag til §4.2 Det slettes da det er en opgave for kansleren at
skrive beslutningsreferat. Forslaget vedtages.
Forslag til ny §4.5. Orientering fra udvalgene, herunder udvalg i
5. Gilde. Forslaget blev vedtaget.
Forslag til ny §4.14. Valg af 1 revisor samt 1 suppleant.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag til ny §4.21. Valg af 1 medlem til Aktivitetsudvalget.
Som konsekvens af at Stadsgildetinget den 7. juni 2021,
vedtog ændringen.
Forslag til §4.24. Oplæsning af protokollen slettes.
Forslaget blev ikke vedtaget med 2/3 stemmer.
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Valg til hjælpekomite
Valg til lejrudvalg
Valg til husudvalg
Valg til distributionsudvalg
Valg til GIM
Valg til juletræsudvalg
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Tove Andersen
Steen Thisgaard
Tove Schmidt
Mariann Skovgaard
Steen Thisgaard
Kaj Lykke Poulsen
Regnar Staugaard
Suppleant Bodil Eliasen
Mette Skræ
Suppleant Vacant
Marius Kristensen
Suppleant Vacant
Grethe Tønning
Suppleant Inge-Marie Søgaard
Kurt Schmidt
Suppleant Marius Kristensen
Mette Skræ
Suppleant Regnar Staugaard
Inge-Marie Søgaard
Suppleant Grethe Husted
Tove Andersen
Suppleant Inge-Marie Søgaard
Ledelsen
Elly fortalte om situationen i ældreudvalget. De besøger 4
plejehjem 2 gange om året med musik, sang og kaffe med
boller og lagkager. De er selvsupplerende og består nu kun

af Aase, Ady og Elly og mener ikke de kan fortsætte. Det er
Gildebrødre fra 5. Gilde og 8 fra 2. Gilde, som bager og man
vil spørge 2. Gilde, om de vil fortsætte, ellers nedlægges det.
Elly spørger dem.
Tove Andersen fortalte, at Stadsgildet laver åbent hus i GildeHuset 4 mandage i september, hvor alle Gilder skal repræsenteres og fortælle, hvem vi er.
Hvad skal vi bruge de kr. 3.000,- til?
Der kommer en udstilling på biblioteket igen i november.
Tak til Mette for deltagelse i Genforeningsarrangementet i
søndags.
Grethe Tønning fortalte at der er hovedrengøring i Gildehuset
den 18. august, enten om formiddagen eller efter kl. 16. da der
er onsdagsklub fra kl. 14-16.
Mette fortalte at mødreklubben strikker nissehuer og mangler
et lokale at være i. Der var enighed om, at de gerne må komme
i onsdagsklubben.
Der blev uddelt ny kalender, Gildeblad og årsplan.
24 .Oplæsning af protokol

Med Gildehilsen
Tove Schmidt

Tove Schmidt

