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Gildets navn er 5. Sct. Georgs Gilde i Kolding.
Gildet arbejder efter loven for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, hvor § 7a lyder således: De enkelte gilder ledes af en
gildeledelse på tre gildebrødre, og afholder hvert år inden udgangen af 1. kvartal et gildeting med dagsorden i henhold til
gildets vedtægter.
Gildeledelsen har den udøvende myndighed i alle anliggender vedrørende gildets forhold og leder arbejdet under ansvar over
for gildeting og landsgildeledelse. Genvalg kan finde sted.
Gildeledelsen kan med bindende virkning tegne gildet ved underskrift af to af dens medlemmer. Ved køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede gildeledelse efter forudgående bemyndigelse af et
gildeting.
For at kunne bestride en plads i gildeledelsen, skal gildebroderen så vidt det er muligt, være væbner.
Gildeting, som hvert år inden udgangen af 1. kvartal, og indkaldelse hertil skal ske skriftligt til gildets medlemmer med mindst
14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på gildetinget, skal være gildemesteren i hænde senest 28 dage før.
Dagsorden for gildeting:
1. Valg af dirigent.
2. Gildemesteren aflægger beretning.
3. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse, og fremlægger forslag til budget for det
kommende år, herunder fastlæggelse af det kommende års kontingent.
4. Orientering fra udvalgene, herunder udvalg i 5. Gilde.
5. Orientering fra grupperne.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af gildemester.
8. Valg af suppleant for gildemester.
9. Valg af gildekansler.
10. Valg af suppleant for gildekansler.
11. Valg af gildeskatmester.
12. Valg af suppleant for gildeskatmester.
13. Valg af 1 revisorer samt 1 suppleant.
14. Valg af 1 medlem til hjælpekomite, samt suppleant.
15. Valg af 1 medlem til lejerudvalg samt suppleant.
16. Valg af 1. medlem til husudvalg samt suppleant.
17. Valg af 1 medlem til distributions udvalg samt suppleant.
18. Valg af GIM samt suppleant.
19. Valg af 1 medlem til juletræsudvalg.
20. Valg af 1 medlem til Aktivitetsudvalget samt suppleant
21. Optagelsesudvalget består af ledelsen.
22. Eventuel
23. Oplæsning af protokollen
Ekstraordinært gildeting skal afholdes, når gildeledelsen eller 1/3 af gildets medlemmer kræver det. Indkaldelse som til
ordinær gildeting.
Vedtægtsændring kan kun ske på et gildeting, hvor de foreslåede ændringer er opført på den udsendte dagsorden, såfremt
2/3 af gildebrødrene er repræsenteret, og 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Hvor tvivlstilfælde kan opstå, vil de for landsgildet gældende organisatoriske og administrative love være gældende.
Kun gildeledelsen samt formændene for lejrudvalget, husudvalget og hjælpekomiteen er stemmeberettigede repræsentanter
ved stadsgildetinget.
For at opnå fornyelse og udvikling i gildet tilstræbes det, at ingen uafbrudt bestrider samme funktion i en ledelse og udvalg i
mere en seks år.
Ingen kan på samme tid beklæde mere end én ledelsespost.

Vedtaget på gildetinget den 17. marts 1998
• Ændringer vedtaget på Gildeting den 21. marts 2006.
• Ændringer af vedtægterne: pkt. 19-20-21-22-23-24, vedtaget på Gildeting den 16. marts 2010.
• Ændring af vedtægt pkt. 18, vedtaget på Gildeting den 15. marts 2011.
• Ændring af vedtægt pkt. 9, vedtaget på Gildeting den 19. marts 2013.
• Ændring af vedtægterne: pkt. 2, 3 og 4, vedtaget på Gildeting den 15. juni 2021

