
 

5. Sct. Georgs Gilde i Kolding 

Referat af Gildetinget den 15. marts 2022 

1. Dirigent  Mariann Skovgaard 

2. Gildemesterens beretning Tove Andersen fortæller, at vi har mistet 2 Gildebrødre, Hans  
Mathiesen og Jytte Nielsen. Æret være deres minde. Vi har også 
fået en udmelding fra Verner Thomsen p.g.a. at hans syn og 
hørelse efterhånden, var så dårligt. Lørdagstræf har været med 
forskelligt deltagerantal, men vi vil gerne fortsætte. Stadsgildet 
har holdt åbent hus i 4 mandage i  september , men der kom 
ingen gæster. 5. Gilde havde udstilling på Biblioteket i 14 dage, 
uden bemanding. Det gav dog heller ikke nye medlemmer, men 
vi gjorde da opmærksom på, hvem vi er. Pia Ravn er ny gæst i 
Gildet og deltager i gruppe med Kirsten Nielsen og andre 
arrangementer. Vi håber på optagelse til september. Grupperne 
fungerer godt og fortsætter til næste år. Der er kommet ny 
Landsgildeledelse og vi havde booket et møde med Lone 
Ertmann 30.11. Det blev dog et onlinemøde og gav ikke så 
meget. Lise og Hans Jørgen Jaritz blev overført i september. Vi 
Havde en udflugt i oktober til Alrø og Horsens Stadsfængsel. 
Jørgen Sûnksen holder orlov p. g. a. Alzheimer. 

3. Gildeskatmester fremlæg 
ger regnskab og budget Herculesgruppen har fået de kr. 30.000,- som vi bevilgede til  
  nyt hus og Kaj Lykke Poulsen og Mette Skræ deltog i rejsegildet. 

 Der var spørgsmål til Broderfonden og Steen fortalte, at den op- 
 stod under 2. Verdenskrig. Det er frivilligt, at være med. Der ud- 
 betales et beløb til den efterladte ægtefælle, men ikke til børn. 
 Kontingentet fortsætter uændret. 
 

4. Orientering fra udvalg: 
Hjælpekommite´ Mette fortæller, at der ingen fysiske møder har været, men de 
  har  fået ansøgninger  på  mail og  der har været  donationer  bl.  
  andet har de doneret 5 telte til Hotelt på landslejren 2022. 
Lejrudvalget  Marius fortæller de har fået nye borde og stole i spisesalen og 
  har søgt tilladelse til, at bygge et madpakkehus ude foran i ste- 
  det for mastesejlet, som blæste i stykker. Der er fin udlejning. 
  Der er forårsklargøring den 29.03. 
Husudvalget  Grethe fortalte, at bordplader skal skiftes i restauranten. Der  
  ryddes  op  og males  i kælderen.  Der kommer fliser på gårds- 
  pladsen. Låsesmedens lokaler er lejet ud igen. 
Distribution  Kurt fortæller, at vi har tjent kr. 148.910,- på 5 gange flyers og 1 
  omgang netaviser. 
Gim  Mette fortæller, vi er dårlige til at komme til Fellowshipday og  
  beder os slutte mere op om det. Det skal vist være i Fredericia 
  næste gang i oktober. 



 
Juletræsudvalg Inge Marie fortæller det blev aflyst igen i 2021, men prøver igen 
  I år den 27. december. Det holdes om eftermiddagen. 
Aktivitetsudvalg Ingen fysiske møder, men vi hjælper Kolding Kommune med p. 
  vagter  til forskellige arrangementer. 
Jazz  Mette fortæller,  at vi aflyste koncerten den 5. marts , men har  
  flyttet den til 8. oktober. 

5. Orientering fra grupper Alle melder om, at det er hyggeligt og fungerer godt. Det er lidt 
forskelligt, hvor mange møder, der har været. 

6. Indkomne forslag Der var ingen. 
7. Valg af Gildemester Tove Andersen 
8. Valg af suppleant Steen Thisgaard 
9. Valg af Gildekansler Tove Schmidt 
10. Valg af suppleant Mariann Skovgaard 
11. Valg af Gildeskatmester Steen Thisgaard 
12. Valg af suppleant Kaj Lykke Poulsen 
13. Valg af revisor Regnar Staugaard Suppleant Bodil Eliasen 
14. Valg til hjælpekomite Mette Skræ  Suppleant Ady Johs 
15. Valg til lejrudvalg Marius Kristensen Suppleant Kurt Schmidt 
16. Valg husudvalg Inge Marie Søgaard Suppleant Grethe Tønning 
17. Valg til distribution Per Gustauson Suppleant Marius Kristensen 
18. Valg til GIM  Mette Skræ  Suppleant Regnar Staugaard 
19. Valg til juletræsudvalg Inge Marie Søgaard Suppleant Grethe Husted 
20. Valg til Aktivitetsudvalg Tove Andersen Suppleant Inge Marie Søgaard 
21. Optagelsesudvalget Ledelsen 
22. Eventuelt  Tove Andersen fortalte der kommer væbnerforberedelse 

til efteråret.  
Hans Jørgen Jaritz foreslog, der kunne holdes et møde, hvor der 
blev fortalt om Ridderne. Han foreslog, der kunne laves et 
øllaug. 
Tove Andersen opfordrede folk til at komme med forslag til 
Lørdagstræf/ eller søndag  og,  at de skulle foreslå en dato og  
Sende den til Tove Schmidt straks, da der er ledelsesmøde den 
22.3.22. Tove Andersen fortalte, at det er Landsgildet, der 
afholder Grænsetræf og ikke har betydning for vores udflugt til  
Ditlevsdal den 7. maj. Indbydelse kommer snart. 
Bodil Eliasen sagde tak for gaven til hendes 90 års fødselsdag. 
Steen fortalte vi har cd´ med Kolding Kammerkor til uddeling 
til interesserede. Det er tidligere Gildebror Kent Gade Olesen, 
som har fået den lavet professionelt 
 

23. Oplæsning af protokol Tove Schmidt 
 
Tove Andersen takkede dirigenten og vi sluttede med en aftensang. 
 
Med Gildehilsen 
Tove Schmidt 

  
 
 



 
 
 
   
   
   


