
Referat af gildeting den 16. marts 2017 i Ulvehytten. 
Inden spisningen af gule ærter og hjemmebagte pandekager startede gildemester Susanne med flotte 
mindeord over Greti, som vi desværre ikke har længere. Greti blev mindet med et minuts stilhed. 

Gildeting kl. 20 – der deltog 29 gildebrødre i spisning og gildeting. 

1. Valg af dirigent og referent: Leif Jørgensen blev valgt som dirigent og ”Besse” Bente Jørgensen blev 
valgt som referent. 

2. Gildemesteren aflægger beretning: Gildemesterens beretning er med i dette referat. Beretningen 
blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Gildeskatmesteren fremlægger det reviderede regnskab: Ingen bemærkninger til regnskab for drif-
ten – Good Turn – Torrighytten samt aktiver og passiver. Regnskabet blev godkendt. 

4. Indkomne forslag: Elfi havde fremsendt forslag om igen af oprette internationalt laug med det for-
mål at arbejde i Danmark med et internationalt tilsnit i stedet for i andre lande. Elfi kunne tilføje, at 
Røde Kors opretter en gruppe for folk udefra i deres nye lokaler i Vestergade. Det blev vedtaget at 
oprette internationalt laug igen. Gutte sender mail til alle gildets medlemmer vedr. deltagelse i det 
nye laug med opstart efter sommerferien 2017. Tilmelding skal ske til Gutte. 

5. Gildeskatmesteren fremlægger forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af 
kontingent: Driftsbudgettet viser indtægter på 28.600 kr. og udgifter på samme beløb. Good-Turn 
fremlægges med et underskud på 9.900 kr. Gildeledelsen foreslog en kontingentstigning fra 330 kr. 
2 gange årligt til 360 kr. 2 gange årligt. Denne stigning blev vedtaget og budget for 2017 blev lige-
ledes vedtaget. 

6. Valg: Gildemester Susanne Bjørklund var ikke på valg.  Suppleant for gildemester, Victor Birch, blev 
genvalgt. Gildeskatmester Anne Marie Christiansen blev genvalgt, suppleant Vibeke Christiansen 
blev ligeledes genvalgt. Gildekansler Elin Birch blev genvalgt, suppleant Bente Jørgensen blev lige-
ledes genvalgt.  

7. Valg af flag- og dørherolder og suppleanter for disse: Flagherold Vagn Hansen blev genvalgt, sup-
pleant Erling Nilsson blev også genvalgt. Dørherold Victor Birch blev genvalgt og suppleant Hanne 
Kobbernagel blev ligeledes genvalgt. 

8. Valg af 2 revisorer. Kirsten Johansson og Hanne Hansen blev genvalgt. 
9. Valg af GIM og GU: Ingen valgt – vakante embeder. 
10. Valg af lokalredaktør af ”Liljen”: Kåre Christiansen blev genvalgt. 
11. Valg af kontaktperson til pressen: Elin Birch blev genvalgt. 
12. Kort orientering fra laugsformændene: 

- Debatlaug: Har arbejdet med artikler fra bladet Udvikling. Skal nu til at læse Herman 
Bang. Besøger Fuglsang museum ultimo marts måned. 

- Frimærkelaug: Får stadig frimærker indleveret, modtager gerne flere. Clips fra dåser 
modtages ligeledes gerne. Portostempler modtages også. 

- Arkivlaug: Lauget har ikke holdt møder i årets løb! Har ikke modtaget materiale til 
arkiv. 

- Eventlaug: Arrangement i september 2016 blev aflyst. 
- Julebazar: Gløggbod og tombola gik fint.  Vil igen sælge gløgg til juletræstænding (Elfi 

vil gerne tænde juletræet igen i 2017!!!!) Tombola til julemarked i december måned og 
evt. salg af gløgg og æbleskiver. Står for Sct. Georgs-gildehallen i april 2017.  



- Kulturelt laug: Fin teatertur til ”Miss Saigon”. Februararrangement den 25. februar 
2017 med grønlangkål og rigtig godt indslag fra Marie Louise Friderichsen. Stor 
deltagelse. Vil gerne stå for fødselsdagsgildehallen i november 2017. 

- Naturlaug: Nattergaletur som altid. Fremover venter tur til Ratzeburg, hvor 24 gilde-
brødre og ægtefæller deltager. Nattergaletur flyttet til 19. maj 2017.  

- Skleroselaug: Hjælper ved møder i Bangshave Centret. Julemødet holdt på Sukkertop-
pen. Fint deltagerantal. Hilsen fra Jytta. Bankospil i Bangs Havecenter 27. september. 
Kun 3 i lauget. 

- Spejderlaug: Holder byløb for spejderne i maj, hvor Aztekerne og Brandstrupspejderne 
inviteres med. Donation fra Elfi bruges til dette løb. Elfi inviteres til at overrække ærme-
mærker til spejderne. Lauget står for Friluftsgildehallen på Kråruplund. Gildehallen flyt-
tes til 14. juni 2017. Lauget vil gerne stå for virksomhedsbesøg på Kramnitze pumpe-
station i eftersommeren. 

- Væbnerlaug: 3 nye er kommet i 2016. Indtil videre ingen nye gildebrødre på bedding, 
men alle er velkomne til at komme med gode forslag. 

- Byjubilæumslaug: Tak til Elfi for stort arbejde med at skaffe materialer og inspiration til mid-
delaldermarked. Stor tak til Middelaldermarkedet i Nysted, som lånte os dragter. God opbak-
ning fra gildebrødre, ægtefæller m.fl. til bengnavergildet. 

- Gildejubilæumslaug: Planlagde vores 75 års jubilæum. 

- Telefolaug: Har p.t. 5 medlemmer. 
- SOS Kontakt: Merete er kontaktperson til 1 i Rumænien på 9/10 år. 1 i Bangladesh, som er 

fyldt 18 år og vil studere til ingeniør, bor ikke i SOS-by, men vi vil gerne støtte den unge mand 
fremover. 

13. Eventuelt. 
- Susanne: Sakskøbing gildet afholder foredrag den 5. april om familie på tur i kajak. Susanne kan 

have 2 med i bilen. 
- SOS-byerne har indsamling den 14. maj – hvem kan hjælpe?? Besked til Susanne. 
- Distriktsrådsmøde 9. maj i Ulvehytten: Connie og Merete hjælper fra kl. 17.30 til ca. kl. 20. 
- Merete: Har undersøgt besparelser på bankgebyrer m.m., og har modtaget tilbud fra Danske 

Bank, som gildeledelsen vil se nærmere på. 
- Helle Petersen: Takkede for sin tid i gildet, da Helle vil overflyttes til et gilde i Hillerød, hvor hun 

nu bor. TAK til Helle fra gildets side også. 
- Victor: Undrede sig over, at der ikke i vores eget gilde eller i distriktet kunne vælges en GIM og 

en GU. 
- Julebasar: Priserne sættes op i 2017; vil give 1.000 kr. mere i indtægt. Evt. kan gildet sælge 

gløgg og æbleskiver på Torvet til julemarked. Julemarkedet evt. over 2 dage i 2017. Vi vil også 
have en tombola. Kan vi indsamle gevinster, så udgifterne ikke bliver så store?? Evt. også lave 
små dekorationer/kranse som gevinster. Fortsat salg af gløgg og æbleskriver ved juletræs-
tænding. Punktet tages op igen på opstartsmødet i august 2017.  

- Nye indtægter. Forslag fra Anne Marie om evt. at afholde bankospil, men hvor kan vi være 
(gratis) og der er mange ”regler” iflg. andre, som afholder bankospil. Evt. sælge noget på Torvet 
til torvedagene (Gildet i Rudkøbing solgte frikadeller med brød samt kaffe og kage med stor 
succes). 

- Birgit: Efterlyser postmandskab til Kr. Himmelfartsdag kl. 9 – 15, hvor de grønne pigespejdere 
afholder stort løb. Gutte sætter nærmere i  ”Liljen” i april og maj. 



- Tørklædepolitik: Gildeledelsen udarbejder regulativ for brugen af vores tørklæde. Hvis man 
ikke er iført tørklæde, så en bøde på 10 kr.!!!! 

- Sted for afholdelse af gildehaller: Fremover afholdes 2 gildehaller i Spejdervænget, Frilufts-
gildehal på Kråruplund og Nytårsgildehal ”ude i byen”! 

Leif lukkede gildehallen kl. 21,35 og takkede for stor talelyst og godt traktement. 

 

 

Leif Jørgensen   Susanne Bjørklund  Bente Jørgensen 

Dirigent   Gildemester   Referent 

  



ÅRSBERETNING 2016-17 

Som tidligere, har jeg inddelt min årsberetning i 3 afsnit – og vil starte med hvad der er sket på 
landsplan i 2016. 

Deltagelse i folkemødet på Bornholm i juni måned blev droppet, på opfordring af 
distriktsgildemestrene, der ikke mente at udgifterne hertil stod mål med udbyttet.  

I landsgildeledelsen har der været nogen turbulens. Kirsten Christensen, der tidligere var ansat på 
landsgildekontoret, blev konstitueret som landsgildekansler indtil landsgildetinget i 2017, efter at 
Johan Evensen udtrådte som landsgildekansler, som følge af samarbejdsvanskeligheder med den 
øvrige landsgildeledelse. 

Kontorstillingen blev opslået som 2 ½-dagsstillinger, og de er begge blevet besat. 

I september blev der afholdt gildemesterstævne på Bygholm i Horsens. Da jeg blev forhindret i at 
deltage, sprang Gutte til. Tak for det. 

LGS Paula Mikkelsen oplyste på gildemesterstævnet i september 2016 at medlemstallet var faldet 
med ca. 200 til nu i alt 4.165, samt at gilderne har doneret ca. 3 mio.kr. til forskellige humanitære 
formål. 

Hvad der i øvrigt foregik på gildemesterstævnet, er beskrevet i et indlæg fra distriktsgilde-
mesteren i november Liljen, hvorfor jeg ikke vil komme nærmere ind på det. 

Vedr. landsgildets Facebook side, blev det på et landsgildeledelsesmøde i oktober enstemmigt 
besluttet at Claus Butt blev knyttet til PR-udvalget for at varetage disse interesser. 

Det var der dog tilsyneladende alligevel ikke helt enighed om, da det efterfølgende førte til at 
uddannelsessekretær Peter Skræ udtrådte af landsgildeledelsen med øjeblikkeligt varsel den 25. 
november 2016. 

Dette fik landsgildeledelsen til at foreslå – enten at der indkaldes til ekstraordinært landsgildeting, 
med henblik på valg af landsgildeledelsen (hvis 25% af gilderne ønsker dette) eller at de 
resterende 5 medlemmer af landsgildeledelsen sammen bemander den 6. post indtil ordinært 
landsgildeting i september i år.  

Lige før jul meddelte landsgildeledelsen, at 129 gilder ud af 199 havde svaret tilbage, og med 
stemmerne 116 mod 13 blev resultatet, at landsgildeledelsen fortsætter med 5 medlemmer frem 
til landsgildetinget 2017. 

På distriktsplan blev der afholdt distriktsgildeting den 27. april 2016. Kjeld Mikkelsen fra 2. 
Nykøbing blev valgt som ny distriktsgildekansler, og Vibeke Christiansen fra Maribo som hidtil 
havde været kansler, blev valgt som ny distriktsgildeskatmester. 

Det blev besluttet at sammensætte et udvalg på tværs af grupperne til at arrangere Fellowship 
day. Det resulterede i et flot arrangement på Sukkertoppen i Sakskøbing den 25. oktober 2016 
med 60 deltagere.  

Distriktsgildemestergruppen for Sjælland og Øerne lancerede i foråret et samtalespil, som alle 
gilder skulle deltage i. På distriktsgilderådsmødet i september blev det opsummeret, hvordan det 
var gået i de enkelte gilder, og selvom der havde været forskellige holdninger til det, var man 
overordnet enige om, at det havde givet ny inspiration og anledning til god debat. 



I Maribo Gildet har der i det forgangne år været følgende arrangementer: 

Nytårsgildehal i Sognets Hus den 6. januar 2016 arrangeret af Naturlauget. 

Den 4. februar 2016 blev der afholdt udvidet gildeledelsesmøde med deltagelse af ledelsen og 
laugsformændene. 

Februararrangement den 27. februar 2016 arrangeret af Kulturelt laug. En hyggelig dag med sild i 
mange variationer og ikke mindst vores forsøg på at bestå den danskprøve, som alle asylansøgere 
skal bestå for at få opholdstilladelse. 

Gildetinget blev afholdt den 17. marts 2016. 28 gildebrødre deltog. Der var ikke nyvalg hverken i 
ledelsen eller blandt herolderne, idet alle der var på valg, blev genvalgt. Eneste nye valg var Kåre 
som redaktør, Gutte som PR-ansvarlig, og Merete påtog sig at være kontaktperson til vores SOS-
børn. 

Den 26. april 2016 blev der afholdt Sct. Georgsgildehal arrangeret af Julebasar-lauget. Det blev 
holdt i Frivillig Centret, hvor vi i eftergildehallen hørte pilgrimspræst Elisabeth Knox-Seith fortælle 
om det nye pilgrimshus, der snart skulle åbne, og fortærede voldsomme mængder af lækker 
lagkage. 

Den 27. maj 2016 var der nattergaletur arrangeret af Naturlauget. Som sædvanlig gik turen 
omkring Bøndersvig, efter at vi havde spist os mætte i lækre grillpølser med tilbehør. 

Den 15. juni 2016 blev der holdt Friluftsgildehal, sædvanen tro på Kråruplund, og arrangeret af 
Spejderlauget. Vejret var ikke med os, så vi blev nødt til at krybe indendørs. Marianne, Mette og 
Ole blev optaget i gildet, og musikken blev leveret af en klarinettist fra Maribo Musikskole. 

Efter sommerferien startede vi med fælles gildemøde den 9. august 2016, hvor der var lejlighed til 
at høre, hvad der rørte sig i de forskellige laug og få lidt fællesinformation. 

Den 1. oktober 2016 deltog vi i Maribo’s 600 år jubilæum med bengnavergilde på torvet. En 
fantastisk dag, hvor mange gildebrødre, ægtefæller m.m. var i aktion iklædt de flotteste 
middelalderdragter skaffet af Elfi. Stor tak til Jubilæumslauget og dem der gav en hånd med. Det 
gav også et pænt overskud til gildet. 

Den 18. november 2016 afholdt vi Fødselsdagsgildehal, hvor selve gildehallen blev holdt i 
Mejsehuset, og eftergildehallen i den nye Ulvehytte. I anledning af vores 75 års jubilæum var der 
gjort lidt ekstra ud af fortæring m.v. 

Den 23. november 2016 afholdt vi reception i anledning af vores 75 års jubilæum. En dejlig dag i 
Ulvehytten med deltagelse af gildebrødre fra Sakskøbing, 1. og 2. Nykøbing samt Vordingborg 1. 
gilde, som er vores modergilde. Vi fik så mange fine gaver, bl.a. fakler, vin, penge, og en flot 
honningkage. Denne dag blev der også uddelt 4 donationer til hhv. Brandstrup Spejderne, 
Aztekerne, Maribospejderne og frivilliggruppen Unge og Sorg. 

Juletræet på torvet blev tændt den 25. november 2016, og her var vi på plads med vores gløggbod 
som sædvanlig. Det gik over al forventning, og Elfi blev årets juletræstænder. 

Den 11. december 2016 deltog vi med vores tombola i forbindelse med julemarkedet på torvet. 

Og endelig den 15. december 2016 holdt vi vores julemøde, traditionen tro med pakkeleg, 
julehistorie og lidt godt af spise. 

---000--- 



Mere generelt skal nævnes, 

Ud over de nævnte arrangementer har flere gildebrødre i årets løb stillet deres arbejdskraft til 
rådighed for Maribospejderne ved bl.a. Grøn Koncert og julemarked på Engestofte. Maling, 
rengøring og rydning af udenomsarealer i forbindelse med overtagelse af den nye Ulvehytte, 
nøgleudlevering og pleje af udenomsarealer ved Kråruphytten, samt i forbindelse med Dansk 
Flygtningehjælps Landsindsamling. Jeg ved godt de nævnte ting ikke dækker alt hvad der er syslet 
med i årets løb, og det, der ikke er nævnt, er absolut lige så meget værd. 

Med udgangen af april overdrog vi nøglerne til Torrighytten til Halsted Kloster, og blev samtidig 
løst for vore forpligtelser. Herom blev der rundsendt en mail den 7. juni 2016. 

Vi havde meldt os under fanerne til at bemande en post på det store spejderløb i Nykøbing F. i 
september måned, men det blev aflyst. 

Den 8. november 2016 deltog 4 gildebrødre i gildehal i Suså Gildet i forbindelse med Ellens 
overflytning. 

Vi har fået vores eget rum i Ulvehytten. Tak til spejderne. Det er simpelthen så dejligt at have et 
sted, hvor vi kan have vores ting, i stedet for at det ligger rundt om hos de forskellige gildebrødre. 
Det er også besparende, fordi det ikke er nødvendigt at indkøbe f.eks. engangstallerkner m.v. til 
hvert arrangement, nu hvor man kan se, hvad vi har på lager. 

I 2016 og indtil dato er 3 gildebrødre afgået ved døden, og en er blevet overflyttet til et andet 
gilde. Vi har til gengæld fået 3 nye gildebrødre, og er i dag 40 gildebrødre i Maribo. 

I 2016 har vi givet tilskud og donationer for i alt 16.500 kr. Den nærmere fordeling fremgår af 
regnskabet. 

---000--- 

Lidt om fremtiden – og til almen oplysning: 

Naturlauget har arrangeret en weekendtur først i maj måned til Ratzeburg. Der er tilmeldt 24 
gildebrødre og ægtefæller. 

Nattergaleturen er flyttet til den 19. maj, fordi man frygtede, at nattergalene var holdt op med at 
synge den 31. maj. 

Friluftsgildehallen er flyttet til den 14. juni, fordi musikken ikke kunne den 15. juni. 

Det lader til, at den arrangerende gilde-tværgruppe har mod på at fortsætte det gode arbejde, og 
også i år strikker en dejlig Fellowship dag sammen til glæde for alle os andre. 

Vi er allerede begyndt at bruge af kassen i år, idet vi har bevilget Maribo Spejderne et tilskud på 
5.000 kr. i forbindelse med Spejdernes Lejr 2017. 

Gildet bekoster desuden, at der bliver sat gardiner op i det store lokale i Ulvehytten, som vi håber 
kan bidrage til en bedre akustik. Det er i gang. 

---000--- 

Til slut vil jeg gerne bringe en stor tak til alle gildebrødre samt de ægtefæller og andre, der også i 
år har lagt et stort arbejde i forbindelse med afvikling af gildehaller og andre arrangementer.  



Også tak for det altid store fremmøde til gildehaller m.v.. Alting bliver nu engang sjovere når vi er 
mange, og løfter i flok. 

 


