
Referat af gildeting den 15. marts 2018 i Ulvehytten. 

Inden spisningen af sild og forloren skildpadde startede gildemester Susanne med flotte mindeord over 
Knud, som vi desværre mistede i januar. Knud blev mindet med 1 min. Stilhed. 

Gildeting kl. 20 – 23 gildebrødre deltog i spisning og 24 gildebrødre deltog i gildetinget. 

Valg af dirigent og referent: Erik Holsko blev valgt som dirigent og ”Besse” blev valgt som referent. 

Gildemesteren aflægger beretning: Susanne aflagde beretning. Beretningen blev taget til efterretning. 
Beretningen findes på gildets hjemmeside. 

Gildeskatmesteren fremlægger det reviderede regnskab: Skatmester Anne Marie fremlagde regnskabet, 
som for driften viser et under skud på 1.440 kr. mod budgetteret 0. Good-Turn viser et underskud på 
12.667 kr. mod budgetteret underskud på 9.900 kr. Kassebeholdningen 31/12 2017 er ca. 120.000 kr. – 
Gildet har i 2017 givet tilskud til Spejdernes Lejr med 5.000 kr. og gave til Maribo Spejdernes 100 års jubi-
læum 2.500 kr. – Regnskabet blev godkendt. 

Indkomne forslag:  Gildeledelsen havde fremsendt forslag om udsendelse af materiale til gildeting elektro-
nisk. Da dette er vedtaget i gildets vedtægter, fra faldt gildeledelsen forslaget. 

Gildeskatmesteren fremlægger forslag til budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kon-
tingent: Anne Marie fremlagde budget for 2018. Driften viser et underskud på 1.000 kr. og Good-Turn 
overskud på 1.800 kr. - Kontingent er uændret.-  Anne Marie nævnte, at gildeledelsen har kontakt til Saks-
købing gildet vedr. telefonkæden, så nøgler for de 2, som er i vores telefonkæde, lægges sammen med 
Sakskøbing. Der er p.t. ikke tilbagemelding fra Sakskøbing gildet om dette.  Budgettet blev godkendt. 

Valg af gildemester og suppleant: Gildemester Susanne Bjørklund blev genvalgt – Victor Birch Pedersen 
blev genvalgt som suppleant. 

Valg af flag- og dørherolder og suppleanter for disse: Vagn Hansen blev genvalgt som flagherold og Victor 
Birch Pedersen blev genvalgt som dørherold. Erling Nilsson blev genvalgt som suppleant for flagherold og 
Hanne Kobbernagel blev genvalgt som suppleant for dørherold. 

Valg af 2 revisorer:  Hanne Hansen og Kirsten Johansson blev genvalgt som revisorer. 

Valg af GIM og GUM:  Begge er vakante. Victor opfordrede gildets medlemmer til at tage én af posterne. 

Valg af lokalredaktør af ”Liljen”:  Kåre Christiansen blev genvalgt. 

Valg af kontaktperson til pressen: Elin Birch Pedersen blev genvalgt. 

Kort orientering fra laugsformændene: 

Debatlaug: Lauget forsøger at sprede sig lidt – har besøgt Fuglsang – har læst ”Liberty”, som p.t. kører som 
TV-serie. 

Frimærkelaug:  Intet herfra 

Julebasarlaug: Lauget tilfredse med resultatet i 2017 – mangler hjælpere til opstilling af boder, Tenka vil 
dekorere boden med bindingsværk, efterlyser gul farve!! – fordeling af mandskab til salg til julemarkedet i 
december gik fint, dog manglede der strøm til boden bag Pølsevognen. Tak til de gildebrødre, som havde 
indsamlet mange gode gevinster. Lauget fortsætter sine aktiviteter i 2018. 

Kulturelt laug:  Har afholdt et godt besøgt februararrangement med god mad og godt indslag fra naturvej-
leder Uffe Nielsen. 26 har købt billet til Dr. Zhivago 17/8 i Hylddalen og i alt 35 deltager i spisning inden fo-
restillingen.  Lauget vil gerne stå for nytårsgildehallen 2019! 



Naturlaug: Afholder tur i april til Bøtø Skov, nærmere kommer i Liljen. I år går nattergaleturen til  Keldvig. 
Har planer om forårstur i 2019. 

Skleroselaug: Skal hjælpe til 4 arrangementer i år, lidt mere end tidligere år. Mangler hjælpere 11. septem-
ber. Gutte – evt. Lena og Kirsten er klar!. Opfordring til lauget om at have ”bag-upér”, hvis der er forfald i 
lauget, når lauget kun har 3 personer. 

Spejderlaug:  Afholder ikke byløb i 2018 – men igen i 2019. Afholder tur til Kramnitze den 5. maj, nærmere 
kommer i Liljen. Evt. ”praktiske grise” til friluftsgildehallen den 14. juni, som distriktsledelsen står for. 

Væbnerlaug:  3 svende optages som væbnere til Sct. Georgs Gildehallen 25. april. Vi skal have nye svende!! 

Telefonkæden:  P.t. 2 i kæden  - det  går stille og roligt. 

Kontakt til SOS-børn:  Merete fortsætter som kontaktperson. Vi har 2 drenge – en 10-årige i Rumænien og  
1 i Bangladesh, som studerer til ingeniør i ca. endnu 1 ½ år, hvor vi støtter ham. – Sender julekort. Vi sender 
ikke julegaver. Hvis der sendes gaver, vil pengene for disse blive indsat på en ”børneopsparing”, som udbe-
tales senere. Opfordring til at give orientering til gildet – evt. via Liljen – når der kommer nyt om børnene. 

Arkivlaug:  Lauget vil blive et formidlingslaug, hvor arkivmateriale, som skal gemmes gives til Leif, som giver 
dette videre til Lokalhistorisk Arkiv. 

Eventuelt: 

- Victor: Opfordrede til at deltage i distriktsgildeting, hvor alle kan deltage og der er gratis mad! 
Distriktet står for friluftsgildehallen den 14.juni. – Er der nogle, som vil være musikherold i gildet?? 
Har deltaget i distriktsforum, hvor der bl.a. blev talt om gilderne er synlig nok ude i den store 
verden?? Skal vi hedde ”Sct. Georgs spejderne”?????? – kan evt. tages op til debat i laugene!! – der 
er også talt om ”elevatorkort”, hvor man taler om ”hvad vil det sige at være gildebror”??? 

- Leif: Evt. kunne de spejdere, som ikke bliver ledere efter endt seniortid gå videre til Sct. Georgs 
Spejderne???? 

- Sct. Georg i papirformat/elektronisk: Det sjællandske netværk for distriktsgildemestre har under-
søgt dette – resultatet er 50/50, så fortsat får vi Sct. Georg i papirformat! 

- Susanne: Kom med gode ideer til nye indtægter til Good-Turn: Opsætning af skilte til onsdagsmar-
keder – hjælp til Hjerteforeningen til nytårsmarch. 

- Victor foreslog evt. auktion over de mange gaver, som modtages fra Maribo Handel. 
- Terkel foreslog, at vi opsætter toiletter til onsdagsmarkeder, da der er meget brug for disse! 
- Gutte: Hvis der er ønsker om at skifte laug/udtræde af laug, så giv besked til Gutte senest medio 

april! 

Kl.21,15 takkede Erik for god ro og orden. 
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