
 
5. Sct. Georgs Gilde i Kolding 

 
Referat af Gildetinget den 14.3.2023 

 
1. Dirigent  Mariann Skovgaard 
2. Gildemesteren beretning: Tove Andersen fortæller, at vi har mistet 3  

Gildebrødre siden sidst. Det er Jørgen 
Sünksen, Kirsten Bønnerup og Bodil Eliasen. 
Der er lige kommet en tak fra Poul 
Hauschildt. Der har ikke været aflyste møder 
p.g.a. corona. Vellykket tur til Ditlevsdal. 
Lørdagstræf har ikke været den store succes 
og slettes derfor fremover. Den 23.4. har Sct. 
Georgs Gilderne 90 års fødselsdag. Vi har 
givet 3 foredrag med Gustav Schmidt i den 
anledning. Vi bruger vores runde mærke fra 
trøjerne som vores bidrag til Jubilæumssta- 
ven. 5. Gildes historie er skrevet af Steen og 
lagt på hjemmesiden og sendt ind. Tove har 
deltaget i netværksmøder og har meldt sig til 
en gruppe, der skal prøve at forny Gildelov 
og løfte. Vi havde en udstilling i Pulzion i 
efteråret og den 20.9 blev Pia Ravn optaget. 
Hvis man spørger en ”chat-robot” på nettet 
om Sct. Georgs Gilderne, får man at vide , 
det er en lukket forening, startet i 1933. Vi 
må prøve, at forbedre vores image. Sct. 
Georgs aften var en skuffelse. Der er blevet 
ønsket, at de fremmødte, til donationer, 
fortæller lidt om sig selv og hvad beløbet skal 
bruges til. Koldings hjemmeside er for dårlig,  
men 5. Gildes er opdateret og har gode råd 
om Gildearbejdet. Vi startede den 17.4.74. 
 

3. Gildeskatmester fremlægger 
Regnskab og budget: Steen fortæller at vi gerne må besøge Hercu- 
   leshytten når de ikke selv holder møder. De  
   fik en donation på 30.000,- til deres nye hus. 

4. Orientering fra udvalg: 
Hjælpekommite’ Mette: Jørgen Pørksen 1. Gilde er formand , sender 
   løbende ansøgninger ud til udvalget på mail  
   og vi samles og drøfter dem uden de store  
   diskussioner. Der var 6 ansøgninger til Sct.  
   Georgs aften  på kr. 53.850 og ved Fredslyset 



   I november blev der til 12 ansøgninger  
   Uddelt kr. 109.000,- heraf kom de 47.000,-  
   Fra en Fond gennem 3. Gilde. Børnestøtten 
   Har også været i brug til hjælp til en konfir- 
   mand. Vi har i øjeblikket stående i banken: 
   Børnestøtten: kr. 106.466,33 
   Hjælpekommiteen: kr. 126.599,65 
   Fredag den 19. maj må vi sætte 4 telte op  
   Ved den Spanske trappe. 3. Gilde sælger øl 
   og pølser, strikkepigerne sælger deres og 1  
   telt til information. 
Lejrudvalg Marius: Der er god udlejning igen. Den 21.3.er der  
   Indkaldt til forårs klargøring. Den nye bålhyt- 
   te er klar til besigtigelse. Der er købt en ny  
   grill og bordene skal flyttes ind. 
Husudvalg Grethe T: Der er intet nyt. 
Distribution Per:  Der er uddelt flyers 7 gange i 22  kr. 90.960,- 
   og 1 gang i 23 kr. 16.400,- 
Gim Mette:  Gildets internationale medarbejder. Der er 
   Verdenskonference hvert 3. år og i 2024 er 
   det i Granada. I Europa er det også hvert 3.  
   år og er i år i Ranum, hvor vi opfordres til at 
   deltage. Næste gang med Fellowchip , 70 års 
   jubilæum , holdes i Kolding den 29.10.23. 
   Mette har deltaget som suppleant i Dis møde 
   Landsgildets ”spejderhjælp” Reach out, hvor 
   Vi samler penge ind til unge piger i Sri Lanka 
   med at komme i skole selv om de har mens 
   truation. Der samarbejdes med en Koldingvir 
   ksomhed, som fremstiller bind, som kan vas- 
   kes. 
Juletræsudvalg:  Intet nyt. 
Aktivitetsudvalg: Tove A ingen mødedeltagelse, men referat om hjælp 
   Med parkering til Grøn koncert,Kulturnatten, 
   Royal Run, Julemarked på Koldinghus. Det  
   gav kr. 30.400,- 

5. Orientering fra grupper 1 og 2 hygger sig med at høre om øer og plan 
lægger et besøg. Gruppe 3 arbejder med 
lokalhistorie og gruppe 4 mødes ikke i øje- 
blikket, men vil gerne inviteres på øtur. 

6. Indkomne forslag  Der var ingen. 
7. Valg af Gildemester Tove Andersen 
8. Valg af suppleant  Steen Thisgaard 
9. Valg af Gildekansler Mariann Skovgaard 
10. Valg af suppleant  Tove Schmidt 



11. Valg af Gildeskatmester Steen Thisgaard 
12. Valg af suppleant  Kaj Lykke Poulsen 
13. Valg af revisor og suppleant Regnar Staugaard og Kaj Lykke Poulsen 
14. Valg til hjælpekommite og  

Suppleant  Mette Skræ og Ady Johs 
15. Valg til lejrudvalg og suppl Marius Kristensen og Kurt Schmidt 
16. Valg til husudvalg og suppl Inge-Marie Søgaard og Tove Schmidt 
17. Valg til distribution og suppl Per Gustauson og Marius Kristensen 
18. Valg til Gim og suppleant Mette Skræ og Regnar Staugaard 
19. Valg til juletræsudvalg og supp Inge-Marie Søgaard og Grethe Husted 
20. Valg til Aktivitetsudvalg og sup Tove Andersen og Inge-Marie Søgaard 
21. Optagelsesudvalget Ledelsen 
22. eventuelt  Mette Skræ takkede ledelsen for godt arbej-

   de. 
   Regnar inviterer til 80 års fødselsdag i Maza
   ntigade 9 den 22.4. kl. 13.00 Åbent hus. 
   Tove A fortalte, der var forskningsdøgn  den
    21.-28.4. Vi planlægger til næste år. 
  
   Dorte fortalte fra plejehjemsgruppen, at vi 
   får meget ros for besøg, men at de hellere  
   Vil have flere lagkager og færre boller. Et 
   Sted vil de gerne have besøg om eftermidda 
   gen i stedet for aften. 

23. Oplæsning af protokol Tove Schmidt 
 
      Tove Andersen takkede dirigenten og vi sluttede af med at synge : Kom og syng  
      en enkelt sang om frihed. Den er jo meget aktuel. 
 
      Med Gildehilsen 
      Tove Schmidt 

 
       
    

 


