
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. 
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