
Referat af gildeting den 11. marts 2019 i Ulvehytten. 
Efter spisning af sild og mørbradgryde startede gildetinget kl. 20. 23 gildebrødre deltog i spisningen og 25 
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, og denne blev godkendt. Beretningen vil 
blive lagt op på gildets hjemmeside. 

Gildeskatmesteren fremlægger det reviderede regnskab: Anne Marie fremlagde regnskabet for 2018. 

 Driften viser et underskud på 2.653 kr. mod budgetteret underskud på 1.000 kr.  
 Good Turn viser et overskud på 7.412 kr. mod budgettet overskud på 1.800 kr. 
  Aktiver pr. 31/12 2018 på 137.266,63 kr.  
 Anne Marie nævnte, at gildet har skiftet fra Jyske Bank til Danske Bank, hvor bankomkostninger 

skulle være væsentlig mindre. Regnskabet blev godkendt. 

Gildeskatmesteren fremlægger forslag til budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af 
kontingent: Anne Marie fremlagde budget for 2019. Driften budgetteres med et underskud på 2.248 kr. – 
Good Turn budgetteres med et overskud på 1.300 kr. Kontingent som 2018 – 2 x 360 kr. – Budget og 
kontingent blev godkendt. 

Valg af gildeskatmester og gildekansler:  

 Anne Marie Christiansen blev genvalgt som gildeskatmester  
 Vibeke Christiansen blev genvalgt som suppleant for gildeskatmester   
 Elin Birch-Pedersen blev genvalgt som gildekansler 
 Bente Jørgensen blev genvalgt som suppleant for gildekansler. 

Valg af flag- og dørherolder og suppleanter for disse:  

 Vagn Hansen blev genvalgt som flagherold 
 Erling Nilsson blev genvalgt som suppleant 
 Victor Birch-Pedersen blev genvalgt som dørherold 
 Hanne Kobbernagel blev genvalgt som suppleant.  

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

Valg af GIM og GUM: Begge er vakante. 

Valg af lokalredaktør til ”Liljen”: Kåre Christiansen blev genvalgt som redaktør. 

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

Kort orientering fra laugsformændene: 

Arkivlaug: Har d.d. fået materiale, som gennemgåes. 

Debatlaug: Fungerer  godt – læser bøger og debatterer disse. Tager på ture (museer m.m.), og vil tage i 
Søllested Bio. Ønsker flere medlemmer i lauget. 

Væbnerlaug: 2 nye svende optages til Sct. Georgsgildehallen. 

Frimærkelaug: Får lidt frimærker. 



Julebasarlaug: Skur på Torvet til juletræstænding. Deltog i jul på Torvet med tombola samt salg af 
æbleskiver.  Havde konkurrence i 2018 til salg af æbleskiver. Får cafeborde til 2019. Tombola har mange 
gode gevinster, som indsamles af Erling. Merete overtager tombola efter Gutte. 

Scleroselaug: Generalforsamling den 14. marts på Frivilligcentret med 40 deltagere. Arbejder på fortsat at 
blive i Bangs Have Centret. Scleroseforeningen fortsætter med at være i Maribo. 

Naturlaug: 17 deltager i turen til Rügen den 3.-5. maj. Nattergaletur den 24. maj. 

Kulturelt laug: 28 deltog i arrangement med Tine Vinther Clausen den 23. februar; rigtig godt indlæg fra 
Tine. Arbejder på ”midtvejs” teatertur, når det nye program fra Nørregade Teatret kommer. 

Spejderlaug: Afholder byløb den 22. maj for Maribo Spejderne, Aztekerne og de grønne pigespejdere fra 
Brand-strup. Skal evt. bruge hjælpere fra resten af gildet. – Besøg på EON i Rødby Havn den 16.september. 

Telefonkæden: Ingen tilbage i kæden – nedlægges! 

Eventuelt: 

- Susanne: Merete fortsætter som koordinator for SOS-børn. Vi har p.t. to. Den ældste i Bangladesh 
bliver færdig med uddannelse til sommer og vi slutter med betaling. Vi har også en i Rumænien på 
14 år. Skal vi have et nyt barn?? Der kom forslag om, at vi støtter de lokale spejdere – donation til 
Julemærkehjem – nyt SOS-barn. - Gildeledelsen arbejder videre med dette. Gutte sender til pres-
sen om gildeting og nævner også, at vi støtter SOS-børn. 

- Forslag om at besøg Maribo Varmeværk. Erik vil gerne hjælpe med dette. Evt. en aktivitet for 
Kulturelt laug! 

- Besse nævnte, at gildet kan tjene penge til Madens Folkemøde på Engestofte den 9. og 10. maj. 
Sender mail med opfordring til at melde sig. Vi skal hjælpe i renovationsteamet, så alle kan deltage. 

- Birgittafestival den 6.-8. september: Vi er med for at høre nærmere, hvad vi evt. kan gøre – kan ikke 
tjene penge, men kan gøre os synlige! 

- Besse opfordrede alle gildebrødre til at deltage i Fellowship den 24. oktober på Globen i Holeby! 
- Susanne meddelte, at hun er på valg i 2020 og ønsker ikke at fortsætte som gildemester, så de, som 

har lyst til dette job, kan henvende sig til Susanne! 
- Gutte ønskede besked om ændringer til laug, ændringer af tlf.nr. og mailadresser, så dette kan 

komme med i det nye årsprogram. 
- Victor nævnte, at der er distriktsgildeting den 9. maj, hvor alle er velkomne på Saxenhus. Victor er 

på valg som distriktsgildemester og tager måske 1-2 år mere, hvis ikke der kommer andre forslag! 

Kl. 21,30 lukkede Erik gildetinget, og Susanne takkede Erik for indsatsen for dirigent. 
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