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ALLE

Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting.

1. GILDE

Mandag den 22. april kl. 19:00 i Paradislejren: Sct. Georgs Gildehal.
Tilmelding til Birthe Skov senest tirsdag d.
16. april tlf.8681 2109 eller mail birthe@skov01.dk

Mandag den 13. maj: Vårtur
2. GILDE

Fredag den 19. april kl. 17:30 i Lunden
Sct. Georgs Gildehal med efterfølgende
fødselsdagsfest.
Torsdag d. 23. maj kl. 18:50 ved Skovvilla på Kunstcentret Silkeborg Bad.
´*XLGHWWXUJHQQHPnUVNXUEDGVKLVWoULH´
Der vil efterfølgende blive serveret et let
traktement og kaffe/the
Gruppevis tilmelding senest 19. maj til
lpgm@city.dk

3. GILDE

Fredag den 19. april kl. 18:00 i Silkeborg
Golf Klub: Sct. Georgs Gildehal.
Tirsdag den 14. maj: Vårtur.

KJELLERUP Tirsdag den 23. april kl. 19:00 i Blokhuset i Hald: Sct. Georgs aften.
Tirsdag den 30. april kl. 14:00 hos Birthe
og Finn: Ledelsesmøde med gruppe- og
udvalgsledere.

OFFENTLIGT MØDE
Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døden
19. marts 2013.
var emnet for formanden for Det etiske Råd Jacob Birklers foredrag i Medborgerhuset. Jacob Birkler er uddannet cand.mag. i filosofi og psykologi med
ph.d. i medicinsk etik. 65 havde taget imod indbydelsen.
'HWHWLVNH5nG KDUHNVLVWHUHWL nURJL GHQWLGKDUVS¡UJVPnOHW RP´DNWLY
G¡GVKM OS´Y UHW GHEDWWHQGHULNNHYLOG¡, og som har delt vandene blandt
politikere, sundhedsfagfolk, filosoffer og borgere.
Aktiv dødshjælp - hvad bør vi gøre ± hvor langt vil vi gå? Skal det være medlidenhedsdrab? Aktiv dødshjælp er et etisk dilemma, som vi skal blive bedre
til at håndtere. De fleste ønsker en værdig død for deres pårørende, men
hvor langt skal vi gå med vores respekt. Hvad er værdighed og hvem skal i
givet fald yde aktiv dødshjælp? I Holland har man aktiv dødshjælp. I Schweiz
kender man begrebet selvmordsturister. Der er også eksempler på, at en søn
eller datter har taget livet af forældrene.
Jacob Birkler har bl.a. i forbindelse med sine studier være rundt på talrige
kræftafdelinger og hospices i hele landet og her fulgt sundhedspersonalet i
mødet med døende.
En ting er sikkert, døden er den visse uvished. Øksen ligger ved træets fod,
men der er ingen der ved, hvornår den kommer. Er du klar til at give slip på
livet?
Jacob Birkler går ind for aktiv hjælp til døende. Vi skal skabe de bedst mulige
rammer for den, der skal dø. Tidligere har vi hørt, at patienter er død i et
smertehelvede, men nu kan vi med hjælp fra Palliative Teams holde smerterne på et tåleligt niveau. Der er gode muligheder for at komme på Hospice,
hvor de pårørende også kan følge den døende. Der skal tales om den indsats, der kan tilbydes.
Patienten skal ikke nødvendigvis holdes i live. Der kan ydes passiv dødshjælp ved at stoppe behandlingen eller give en behandling, som kan medvirNHWLOG¡GHQPHQGHSnU¡UHQGHYLORIWHVLJH´KDUGXLNNHQRJHWPHUHEHKDQdOLQJ´ Vi skal have blik for at hjælpe og at gøre det bedst muligt.
Nogle patienter giver udtryk for, at de ikke vil ende som en grøntsag og vil
derfor frasige sig livsforlængende behandling. Det er heller ikke sikkert, at
man komme tilbage til det liv, man kom fra f.eks. ved genoplivning. Det er vigtigt, at man får talt om det i familien, således at familien kender den døendes
holdning. Man kan også udfylde et livstestamente om, at man ikke ønsker
livsforlængende medicin, men holdningen hertil kan ændres i løbet af nogle
år. En ting er sikkert, nemlig at patienten altid kan sige nej til en behandling.
Efter en kort pause, var der lejlighed til at stille spørgsmål til Jacob Birkler.
Torben Friis takkede derefter Jacob Birkler. Jeg er sikker på, at der blev sat
mange tanker i gang hos dem, der deltog i aftenens arrangement.
Ref. HMA
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1. GILDE
Besøg på Teknisk skole
18. februar 2013.
Vi var 32 gildebrødre der mødte op, og blev vist rundt af Uddannelsesleder
Gert Arrild, som både har en tjener og
en kokkeuddannelse.
Vi fik forevist alle de mange undervisningslokaler, og fik fortalt om uddannelsesforløbet. I Silkeborg kan man afslutte sin uddannelse både som tjener og
kok. Man er på kokkeskole 3 gange i
løbet af læretiden, på tjeneruddannelsen er det kun to gange. Der bliver lavet
meget fin mad på stedet. Men intet af
det må udnyttes, det bliver smidt ud.
Det virkede ret provokerende på os alle sammen, det er noget med brancheforeningen.
På Teknisk skole er der ansat over 200 lærere.
Der er planer om at bygge en ny Teknisk skole. Den nuværende, der er bygget i 1996 er allerede utidssvarende. Den nye skole skal ligge der, hvor
brandstationen ligger.
Vi fik serveret en meget lækker tallerken med lækre sager, som kokkeeleverne havde tilberedt. Gert fortalte os om alle de ting, en tjener skal kunne. De
skal have et stort kendskab til vine, for eksempel skal der nu om dage, benyttes forskellige vinglas til hver enkelt af de fine vine.
Det var et meget interessant besøg, vi blev meget klogere på, hvad der rører
sig indenfor den branche.
Ref. Rla
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Gildeting
18. marts 2013
John Hahn bød velkommen til 30 fremmødte gildebrødre, hvorefter vi gik over
til at vælge dirigent og protokolfører. Alfred Westersø blev valgt til dirigent og
Verner Laursen til protokolfører.
Alfred konstaterede, at gildetinget var lovligt indvarslet og forslagene indgået
til tiden.
Gildemesteren aflagde beretning om årets aktiviteter og pointerede hans ønske om, at kontakten til spejderne, som han har prioriteret højt i sin gildemestertid, vil blive styrket. Han takkede for opbakningen fra gildebrødrene og
håbede på fortsat god udvikling i gildet. Kansleren oplyste, at vi er 34 gildebrødre med en gennemsnitsalder på 74,52 år, en gennemsnitsancienitet på
27,70 år, 2 GB har haft 100 % fremmøde, 2 har kun haft 1 afbud og 8 kun 2
afbud.
Anna Bramming fremlagde regnskabet, der viste et underskud kr. 672,-, der
primært skyldtes gaver/repræsentation, idet 5 arrangementer havde givet
overskud. Selvom kontingentet til Landsgildet stiger med kr. 8,- er kontingentet for det kommende år stadig kr. 400,- halvårligt. Ekstraordinært vil der i
2013 blive opkrævet 2 x kr. 100,- øremærket til den kommende 75-års fødselsdag i oktober. Ægtefæller og gæster vil blive opkrævet kr. 200,- udover
hvad det ellers vil koste at deltage i festen. Regnskabet og kontingentet blev
godkendt.
For at tilpasse gildets vedtægter med landsgildet blev forslag til vedtægtsændringer vedtaget. Ligeledes blev vedtægter for fællesrådet og laug vedtaget.
Da andre gilder ikke vil deltage i Totempæl-uddelingen, idet fællesrådet allerede uddeler støtte til spejderne efter ansøgning, bortfaldt forslaget. Fællesrådet har tildelt DDS Thorning kr. 10.000,-, Grønlands Spejdere kr. 5.000,-,
KFUM Levring kr. 7.000,-. Derudover er doneret kr. 2.000,- til Scleroseforeningen og kr. 3.125,- til Danske Hospitalsklovne. Ændringerne i vedtægterne
blev godkendt. For INFO-lauget, Good-turn-lauget, Spejder-lauget og Museums-lauget drejer det sig kun om sprogændringer.
Museumslauget skal bruge betegnelsen Spejder- og Gildemuseumsarkiv af
hensyn til evt. kommende kommunalt tilskud, når der bliver fundet passende
lokalitet til museet. Da der er kræfter i gang for at bruge den nedlagte Nordre
Skole som kulturhus, arbejdes der for, at museet kan få lokaler i stueplan ud
mod sportspladsen, som evt. kan bruges i forbindelse med arrangementer i
museumsregi. Grundmaterialet i museet stammer fra Børge og Åse Jacobsens bo. Det er overdraget til museet med klausul om, at materialet ikke må
flyttes fra Silkeborg.
Fællesrådet opfordrede til genoprettelse af Spejderlauget, og 1. Gilde opfordres til at vælge mindst 2 medlemmer til lauget
Gruppe 1 Vibeke var gruppeformand indtil jul, hvor hun søgte optagelse i 2.
Gilde. Birthe tog over som gruppeleder, gruppen besøgte bl.a. Aros og Katolske Kirke.
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Gruppe 2 ved Anders er en lille gruppe, der fokusere på mange former for
transport, bl.a. apostlenes heste, cykelture m.v.
Gruppe 3 med Ruth Labansen har været i den gamle godsbane i Aarhus og
set teater, besøgt Aalborg kraft-varmeværk m.v.
Gruppe 4 Jytte Hahn, diskuteret sproget, dannelse m.v.
Gruppe 5 Børge Grønbæk, besøgt Brunshåb Papirfabrik, det gamle rådhus,
2. Gilde, Voel Kirke med glasmalerier, Grønbæk Kirke o.m.a.
Verner aflagde beretning for Paradislejrens udvalg. På grund af finanskrisen
er udlejningen gået meget tilbage, bl.a. mangler vi udlejning til tyskerne, men
regnskabet udviser et overskud på kr. 195.000,-, hvoraf kr. 150.000,- er brugt
til reparationer af tag m.v. Der har været arbejdsdage både i huset og på lejrpladserne, der er fældet et stort antal træer overfor hytte, og det har givet mere lys og luft i området. Den planlagte udendørs arbejdsdag d. 20. og 21.
marts er på grund af vinteren udskudt til d. 10. og 11. april, hvor vi håber på
mange hjælpende hænder.
Børge Grønbæk kunne på bestyrelsens vegne oplyse, at Steen Klercke er
afløst af Nis Nissen, som formand for bestyrelsen. Arbejdet med installation
af solceller på sydsiden af taget er færdig.
Der er forsikringsdækning for eventuelle personskader under arbejde for lejren.
Birthe aflagde beretning og regnskab for fællesrådet. Der var indtægter på kr.
32.950,- og udgifter på kr. 47 496,-. Underskuddet på kr. 15.546,- skyldes
dels donationer til spejdere m.v. og mindre udgifter til laug og drift.
Valg til gildeledelse, laug og bestyrelse, John Hahn afgår som gildemester, Verner Laursen afgår som kansler og Ove Hald afgår som Herold

Ny gildeledelse og laug:
Gildemester
Kansler
Skatmester
Faneherold
Dørherold
Museumslaug
Good-Turn
INFO-laug
Spejderlaug
Paradislejr best.
Paradislejr-udvalg

Bo Petri Jeppesen
Anders Hessel
Anna Bramming Madsen
Ove Rørsted
Mette Yde
John Hahn
Anna Bramming Madsen
Grete Lorange
Mette Yde
Grethe Stausgaard
Grethe Jensen
Kirstine Tagmos
Jytte Hahn
Anders Hessel
John Hahn
??
Kirstine Tagmos
Hanne Wind
Alice Drewsen
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Kirsten Guttorm Andersen
Verner Laursen
GUS
Jytte Hahn
Funder Plejehjem
Jytte Hahn
Erna Bornhøft
Revisorer
Grethe Stausgaard
Grethe Jensen
Suppleanter
afgående er suppleanter
(NVWUDRUGLQ UWEOHY*UHWH/RUDQJHLQGVDWVRP´I¡O´KRV$QGHrs i kanslerembedet for at lære ledelsesarbejdet indefra.
Friluftsgildehallen d. 12. juni. Den arrangerede gruppe har først adgang til
hytten kl.16.00, da hytten er udlejet til dette tidspunkt. Gruppen kan eventuelt
få oplyst lejeren af Ellen Schou og derefter kontakte lejeren for at høre om
gruppen kan komme til tidligere.
Kirstine henstiller til gildeledelsen, at der bliver oprette færre grupper med
højst 8-10 deltager pr. gruppe. Der blev mindet om vagter til teltene under Riverboat-festivallen. Ønskes ØKSEN sendt på papir koster det kr. 100,- pr.
abonnement.
Da der ikke var flere indlæg, takkede Alfred for god ro og orden, lukkede gildetinget og gav ordet til Gildemesteren, der takkede Alfred for god ledelse og
gildebrødrene for godt fremmøde.
Ref.: VKL.

2. GILDE.
Gildeting
14. marts 2013
Gildemester Torben Friis bød velkommen til Gildeting 2013.
1. Steen Stensgaard blev valgt som dirigent, Lis Thavlov som protokolfører
og Lis Larsen og Inger Saerens som stemmetællere.
Steen Stensgaard konstaterede derefter, at gildetinget var indkaldt rettidigt ifølge lovene.
2. Gildemesterens beretning for gildeåret 2012/13:
Vi er nu i gang med gildeting nr. 6 i Ny 2. Gilde. Medlemstallet er stabilt 41
± med et håb om en stigning i nærmeste fremtid. Mødeprocenten har været på 89, hvilket er det højeste i adskillige år, og I skal roses for opbakningen om vore arrangementer.
Den høje mødeprocent tager gildeledelsen som et udtryk for opbakning til
årets program.
Ny 2. gilde har i årets løb været repræsenteret ved Distriktets arrangementer. Disse arrangementer kunne dog godt være bedre besøgt herfra.
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Jeg deltog i gildemesterstævnet i Fredericia. Hovedtema var bevægelsens fremtid ± hvordan holder vi liv i bevægelsen?
Høstturen, lige efter sommerferien gik jo til Dansand ± hvem kunne gætte,
DWVDQGHUHWVn´K¡MWHNQRORJLVN´SURGXNW
Vores Norske gildevenner havde vi på besøg i september måned. Den
nedsatte arbejdsgruppe stod for en velorganiseret weekend. Forhåbentligt
er vi mange, som drager nordpå til september.
Til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling leverer Gildet koordinatorer.
Indsamlingen blev en succes, men der er plads til mange flere gildebrødre. Der skal alligevel lyde en tak til dem, som deltog fra vores gilde.
Fællesrådet havde i efteråret inviteret forfatteren & landbohusmoderen
Marianne Jørgensen til et underholdende foredrag om landbolivet set fra
en bypiges synspunkt ± ret underholdende.
Julegudstjenesten havde 1. Gilde arrangeret. Den foregik i Balle Kirke. Efterfølgende hyggede Gildet sig i Højmarken, bl.a. med Ellens altid velsmagende andesalat.
De meldinger, som gildeledelsen har fået, tyder på, at det går godt i grupperne. Arbejdet i Laugene fungerer også. Beretningerne fra grupperne og
laugene vil sikkert senere i aften bekræfte dette.
Tilbage i år har vi 2 arrangementer:
- Jacob Birkler fra Etisk Råd nu d. 19-03-2013, og
- Sct. Georgs aften, som jo er vores fødselsdag. Det bliver spændende at
se, hvad fødselsdagsgruppen har fundet på, og om de kan leve op til vore
forventninger.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle for den opbakning og beredvillighed der er udvist, specielt når der skal bruges arme og ben til de forskellige aktiviteter.
Det at være Gildemester er spændende ± tidskrævende, men ikke på
samme niveau som især kanslerposten.
Jeg vil gerne takke mine 2 bisiddere Lis og Per, for deres indsats og støtte.
Til de 2 herolder skal der ligeledes lyde en stor tak for samarbejdet.
Gildeåret har også været året, hvor nye former så småt blev testet af ved
gildehal. Jeg ved godt, at ikke alle er fuldt ud enige med mine tiltag, men
det er jo mesterens privilegium at kunne sætte sig igennem. Forhåbentlig
er vi stadig alle glade for Gildehallerne ± og den, som afløser mig, har jo
samme privilegium.
Dette gildeting er positivt anderledes end mange tidligere: der er adskillige
indkomne forslag på dagsorden ± og hurra for det. Dagsorden er derfor
ret lang, og jeg henstiller til god mødedisciplin under afviklingen, så vi når
alt det, vi har planlagt.
Tak for gildeåret 2012/2013, lad os sammen få et rigtigt godt gildeår
2013/2014.
Gildemesters beretning og især den ny måde at afvikle gildehaller på affødte en længere debat. Flere anførte, at de gerne ser, at man vender tilbage til den traditionelle måde. Der blev dog også tilkendegivet opbakning
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til den ny form. Gildemester anførte, at det undrede ham, at det kun var
gruppe 22, der havde fulgt gildeledelsens opfordring til at komme med
holdninger til gildehallernes nye form. Og at hvis der var utilfredshed med
afviklingen, hvorfor der så ikke var nogle af de foreslåede kandidater (som
han havde kontaktet), der havde ønsket at stille op til gildemesterposten.
Torben Friis opfordrede til, at der blev afholdt en vejledende afstemning
for eller imod den nye linje. Man enedes dog om, at det er gildemesteren,
der bestemmer, hvordan gildehallen skal afvikles.
3. Gildeskatmesteren fremlagde det reviderede regnskab med revisionspåtegninger, som godkendtes med applaus.
Dirigenten foreslog derefter at godkendelse af budget for det kommende år
og fastsættelse af kontingent blev udskudt til efter, at de mange indsendte
forslag med økonomiske konsekvenser, var blevet behandlet. Dette blev
vedtaget.
4. Dirigenten gennemgik de mange indkomne forslag, som han foreslog behandlet under følgende overskrifter:
A. Indkomne forslag ± med økonomiske konsekvenser
B. Indkomne forslag fra Fællesråd ± med ukendte økonomiske konsekvenser
C. Indkomne forslag ± uden økonomiske konsekvenser
D. Indkomne forslag fra Fællesråd ± uden økonomiske konsekvenser
Jf. vedhæftede powerpoint-oversigt.
4A Forslag ± med økonomiske konsekvenser:
Forslag 7: Øksen i papirudgave betales individuelt, dog modtager GB
uden PC et gratis eksemplar og Forslag 8: Øksen i papirudgave betales
individuelt.
- Forslag 8 blev vedtaget: Øksen i papirudgave betales herefter individuelt. Der var dog enighed om, at GB uden PC fremover skal modtage et
gratis eksemplar, som tilsendes af gildekansler.
Forslag 4: Budget for vår- & høsttur hæves til 200,- og Forslag 5: Budget
for vår- & høsttur hæves til 150,- Forslag 4 blev vedtaget: Budget for vår- & høsttur hæves herefter til 200
kr.
Forslag 3: Budget til fødselsdagsfest hæves til 300 kr.
- Forslaget blev vedtaget. Herefter er budget til fødselsdagsfest hævet til
300 kr.
Forslag 6: Fødselsdagsfesten 2013 afholdes uden ekstra kontingent.
- Forslaget fik ikke flertal (kun 2 stemte for).
Forslag 1: Kontingent nedsættes med 200,- i 2013.
- Forslaget fik ikke flertal (kun 2 stemte for).
Forslag 2: Kontingent nedsættes med DKK 100,-/år.
- Forslaget fik ikke flertal (kun 3 stemte for).
Derefter behandledes Punkt 3: Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
Budgettet blev godkendt med de vedtagne ændringer. Kontingentet blev
ikke ændret for det kommende år.
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4B Forslag fra Fællesråd ± med ukendte økonomiske konsekvenser:
Forslag 9: Årets totempæl.
- *LOGHWLQJHWNXQQHLNNHWDJHVWLOOLQJWLORPGHUVNDORSUHWWHVHQ³cUHWV7oWHPS O´QnUGHULNNHIRUHOLJJHUHWEXGJHWRSO J
Forslag 10: Bemyndigelse til større koncertarrangement.
- Gildetinget kunne ikke gå ind for, at Fællesrådet får bemyndigelse til at
arrangere en koncert eller lignende i efteråret 2013. Der var enighed om,
at det er en god idé, at gilderne og de enkelte gildebrødre engagerer sig i
et fælles arrangement, men at dette forslag er forbundet med for store
økonomiske risici.
4C Indkomne forslag ± uden økonomiske konsekvenser:
Forslag 11: Nedsættelse af et permanent Norgesudvalg. 2 modeller:
A) Gildeledelsen: udvalget består af 5 medlemmer.
B) Norgesudvalg: udvalget består af 4 medlemmer + skatmester
- Gildetinget havde ingen indvendinger imod, at der nedsættes et permanent Norgesudvalg. 13 gildebrødre stemte for Norgesudvalgets forslag. 16
gildebrødre stemte for Gildeledelsens forslag.
- Det blev herefter besluttet, at der vælges 5 medlemmer til det permanente Norgesudvalg: 3 for 2 år og 2 for 1 år.
Forslag 12: Flytning af fødselsdagsgildehal, 2 modeller:
A) Stor nytårsfest, alm. gildehal i april
B) Nytårsgildehal=fødselsdagsfest, alm. gildehal i april
- Gildetinget besluttede, at der fra og med 2014 skal afholdes en stor nytårsfest og alm. gildehal i april.
Forslag 13: ´1\*LOGH´ QGUHVWLO´*LOGH´
- Der var enighed om, at tiden er moden til at ændre gildets navn til: 2.
Sct. Georgs Gilde Silkeborg. Gildeledelsen bemyndigedes til at ordne det
fornødne.
4D Indkomne forslag fra Fællesråd ± uden økonomiske konsekvenser:
Forslag 14: Vedtægter for Sct. Georgs Gilderne i Silkeborg.
- Gildetinget accepterede, at der er tale om konsekvensændringer af vedtægterne i forhold til landsgildets vedtægter. Forslaget blev derfor vedtaget.
Forslag 15: Vedtægter for Fællesrådet.
- Gildetinget accepterede, at der også her var tale om tilretninger.
- *LOGHOHGHOVHQEOHYGRJSnODJW DWIRUHVOnHWPHUHPXQGUHWQDYQSn³*LlGHPXVHXPVDUNLYHW´ *LOGHOHGHOVHQ IRUHVOnU 6LONHERUJ 6FW *HRUJV *Llders Spejdemuseum og -arkiv" og sender herefter sagen videre til Fællesrådet, idet vedtægterne skal godkendes af alle 4 gilder og Fællesrådet.
4E Beretning fra Fællesrådet:
- Der forelå ikke en skriftlig beretning fra Fællesrådet. Man gik derfor videre med behandling af Fællesrådets regnskab og budget.
Skatmesteren gennemgik det fremsendte regnskab og budget. Han anførte, at antallet af gildebrødre burde oplyses for hvert gilde og at Kjellerup
Gildet, der ikke betaler til Museumslauget, burde nævnes her med 0 kr. i
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bidrag. Han vil også foreslå, at der anføres en sum for de fire plejehjem,
som vi besøger - og selvfølgelig en sum for alle fem.
Skatmesteren konstaterede til slut, at Fællesrådet forstår at bruge af
egenkapitalen, sådan som det er blevet pålagt det ± underskuddet i 2012
var på ca. 15.000 kr.
- Gildetinget tog derefter Fællesrådets regnskab til efterretning.
4F Regnskab og budget for laugene til godkendelse:
- Regnskaberne for laugene gav anledning til en længere debat.
- Bl.a. om, hvorvidt Spejderlaugets uddelinger skal finansieres af kontingenter fra gildebrødre eller af indtægter fra f.eks. Riverboat. Der var dog
opbakning til den tidligere beslutning om, at uddelinger sker i Fællesrådets regi, frem for i de enkelte gilder.
- Desuden var der flere, der udtalte, at laug generelt ikke bør have støtte,
når der pt. ikke er aktiviteter. Det var især Museumslauget, der tænktes
på, og det blev fremført, at lauget i givet fald kunne ansøge om fornyet tilskud, når aktiviteterne vender tilbage. Herimod blev det påpeget, at ved
evt. kommende flytning og indretning i nye lokaler ville det være hensigtsmæssigt med et vist økonomisk fundament.
Gildetinget enedes om at godkende regnskab og budget for laugene med
følgende bemærkning:
2. Sct. Georgs Gilde foreslår, at der i 2013 ikke opkræves bidrag til Spejderlaug og Museumslaug. Gildemester meddeler Fællesrådet 2. Sct.
Georgs Gildes indstilling.
4G Regnskab og budget for Museumsarkivet til orientering:
Gildetinget tog regnskabet for Museumsarkivet til efterretning.
5. Laug og grupper aflagde herefter beretning om aktiviteten i 2012.
Good-Turn lauget: Per Uldall fremlagde beretning og udtrykte tak til Lilly,
Aase og Grethe for godt samarbejde. Lauget har med stor succes besøgt
plejehjemmene i Gødvad, Lysbro og Sejs og spillet banko med beboerne,
som er vældig glade for det. Der er i 2013 kommet yderligere et plejehjem
til ± Rødegård. Hvert plejehjem besøges 2 gange om året. Det er dog et
stigende problem, at personalet glemmer at informere beboerne - til trods
for, at lauget har været i kontakt med plejehjemmet i ugen op til besøget.
Budgettet er af Fællesrådet hævet til 700 kr. pr. gang.
Infolaug (Øksen): Hanne Møller Andersen fortalte, at Øksen er udkommet
med 8 numre i 2012. Økselauget afholder et planlægningsmøde ± resten
klares pr. mail.
Infolaug (IT): Torben Friis nævnte, at Gilderne i Silkeborg driver hjemmesiden http://www.silkeborggilderne.dk/og at der her er et fælles forum, som
ingen dog tilsyneladende bruger. Dette forum kan ellers bruges til kommunikation og diskussion mellem gildebrødre og gilder. Infolauget står for
hjemmesiden: http://www.2gildesilkeborg.dk/.
Museumslauget: Knud Jacobsen fastslog, at aktiviteterne har været meget begrænsede. Der afholdes møde den første mandag i hver måned.
Lauget modtager stadig enkelte effekter, der registreres og deponeres.
Der er kommet en ny kustode, Kristian Løhde Nielsen, til.
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Museumslauget er repræsenteret i det lokalråd, der er nedsat for at se på
den fremtidige udnyttelse af Nordre Skole, når den lukkes ved skoleårets
slutning i juni. Rådets ønske er, at overbevise byrådet om, at bygningerne
fremover skal bruges aktivitetscenter for nordbyen. Der er udarbejdet en
lokalplan for området og høringsfasen slutter med udgangen af marts.
Paradislejren/lejrudvalget: Ellen Schou konstaterede indledningsvis,at
hun blot kunne gentage sidste års beretning ± og så alligevel ikke! Udlejningssituationen er de sidste par år blevet stadig dårligere. I 2012 var hytten udlejet i 163 dage + det løse, imod 186 dage i 2011. Bl.a. manglede
man den store tyske udlejning i sommerferien, men det skyldes sikkert også den dårlige økonomi i kommunerne. Udlejningen i weekends går det
derimod helt fint med.
For at rette lidt op på den store elregning har lejerne fra 2012 skullet betale
for deres elforbrug. I den kolde del af året er det ret voldsomt: ca. 1000 kr.
pr. døgn. Der er derfor blevet etableret solceller på taget. Som forberedelse til dette besluttede lejrudvalget, at nogle af de store træer rundt om huset skulle fældes. Det har virkelig betydet meget for huset og pladsen foran.
Lejrudvalget har haft flere arbejdsdage - ca. hver anden måned, både ude
RJ LQGH 'HU EOLYHU DUEHMGHW JRGW RJ ´KXVHW´ WDNNHr mange gange for indsatsen. Også stor tak til de gildebrødre, som ikke er med i lejrudvalget,
men som møder op, når der kaldes.
Ellen Schou udtrykte til slut håb om, at der er mange gildebrødre, der melder sig, så det stadig er muligt at overkomme driften af Paradislejren.
Til orientering er arbejdsdagene 20. ± 21. marts aflyst på grund af vejret.
GUS: Kirsten Hartmann konstaterede, at der ikke har været forberedelse
af hverken svende eller væbnere.
Bloddonorerne: Gitte Pedersen fortalte, at det var lykkedes Bloddonorerne at skaffe 10 % nye donorer. Man har året igennem været på SOSUskolen, når de havde førstehjælp. Man har været repræsenteret ved to
motionsløb ± Almindsøstafetten og Kvindeløbet fra Aqua. Desuden var
man med ved det store motionsarrangement, da motorvejen ved Funder
blev indviet. Bloddonorerne bliver meget synlige gennem samarbejdet
med Silkeborg-Voel-KFUMs håndboldkvinder, som bærer logoet på deres
trøjer. Der er også god branding på Aqua, hvor bloddråben er med på
bagsiden af årskort. Det har med andre ord været et aktivt år med et godt
udbytte.
Dansk Flygtningehjælp: Viggo Hartmann fortalte, at der ved indsamlingen i 2012 blev indsamlet 161.500 kr. ± lidt mere end sidste år, hvor der
kom 154.000 kr. i indsamlingsbøsserne. Før efterårets indsamling havde
man ellers set lyst på situationen. Der var 200 ruter og 220 indsamlere
havde meldt sig. Man fik dog kun dækket 146 ruter af de 175 fremmødte
indsamlere. Målet for årets indsamling var 200.000 kr., hvilket er højere
end landsgennemsnittet og det kunne man sagtens have opnået, hvis alle
tilmeldte indsamlere var dukket op
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.)80¶V hyttebestyrelse: Steen Stensgaard fortalte, at der ikke sker meget i bestyrelsen, men at man skal til at revidere vedtægterne. Man mangler en kasserer, og det ser ud til at Steen (hvis han genvælges) må påtage
sig jobbet.
Frimærkebanken: Knud Riecke konstaterede, at der snart ikke er flere
frimærker at indsamle, fordi vi ikke længere sender så mange breve. Der
er desværre sket det, at de afleverede frimærker med mange, også ældre
frimærker er forsvundet, hvilket ikke virker motiverende for at fortsætte
indsamlingen.
Bingolauget: Poul Schou kunne berette, at Bingolauget nu har afviklet
sin formue. I 2012 er der uddelt 6 portioner á 4.500 kr. Til: De Grønne Pigespejdere, DDS 3. Silkeborg, DDS Bryrup, DDS 1. Silkeborg, DDS Thorning og Mødestedet. Det resterende beløb på 1410,79 kr. blev personligt
overdraget af Sonja og Steen Stensgaard til et børnehjem i Tanzania
(USA River Children Centre), desuden medbragte de forskellige ting, som
børnehjemmet havde brug for.
Beretning fra grupperne: Herefter aflagde gruppelederne beretning om
gruppernes arbejde. Grupperne synes at have fungeret godt og der har
været arbejdet med mange spændende emner i årets løb.
- Gruppe 21: Emne: Limfjordslandet. Afslutningstur: Limfjordslandet.
- Gruppe 22: Emne: Gildernes Højskole/En verden der hænger sammen.
+DU RJVn GLVNXWHUHW ´/\NNH´ HIWHU IRUHGUDJHW PHG Christian Bjørnskov,
Handelshøjskolen. Afslutningstur: Går nok til Blokhus og Sculpture by the
Sea, men det er ikke fastlagt endnu.
- Gruppe 23: Emne: Planen var Gildernes Højskole, men det blev til så
mange andre emner. Har bl.a. været til distrikts GH i Herning. Afslutningstur: Ud i det blå. Sonja finder et godt tilbud - Gruppe 24: Emne: Mennesker der har betydet noget for mig, dig og reVWHQDIYHUGHQ+DURJVnGLVNXWHUHW´1\JLOGHKDO´$IVOXWQLQJVWXU6¡QGHrvig.
- Gruppe 25: Emne: Store mænd af betydning for Silkeborg. Afslutningstur: Søndervig.
- Gruppe 26: Emner: Byens borgmestre og Det sydfynske øhav. Afslutningstur: Ærø.
- Gruppe 27: Emne: Kunst og kultur, herunder kirkekunst. Har besluttet at
holde gruppemøder om dagen, derfor mulighed for ture til forskellige
kunstmuseer og kirker. Afslutningstur: Holstebro.
6. Gildemester: Torben Friis blev genvalgt.
7. Faneherold: Nina Henriksen blev valgt.
8. Valg til laug og udvalg:
- Good-Turn Lauget: Lilly Rasmussen og Per Uldall blev genvalgt.
- Infolaug (Øksen): Kirsten Secher blev genvalgt.
- Infolaug (IT): Niels Peter Sørensen ønskede ikke genvalg. Ingen blev
valgt, da man enedes om at 1 medlem var nok.
- Museumslaug: Knud Jacobsen blev genvalgt.
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- Paradislejrens udvalg: Ellen Schou, Poul Schou, Birgitte Pedersen og
Eva Nissen blev genvalgt. Inger Pedersen ønskede ligesom Aase og Henning Zachrau ikke genvalg.
- Gilde PR: Niels Daugaard Pedersen blev valgt. Preben Gram Møller ønskede ikke genvalg.
- GUS: Kirsten Hartmann blev genvalgt.
- Bloddonorerne: Birgitte Pedersen ønskede ikke genvalg. Birthe Oberthon
og Grethe Lauridsen blev valgt. Efterfølgende er det blevet oplyst, at der
ifølge vedtægterne for donorbestyrelsen ikke kan være mere end en repræsentant fra Sct. Georgs Gilderne med. Der må dog meget gerne deltage to i aktiviteterne. Grethe Lauridsen blev derfor valgt til at indtræde i bestyrelsen.
- Dansk Flygtningehjælp: Niels Daugaard Pedersen blev genvalgt.
- .)80¶V hyttebestyrelse: Steen Stensgaard blev genvalgt.
- Norgesudvalg: Knud Jacobsen og Hanne Møller Andersen blev valgt for
1 år. Niels Peter Sørensen, Grethe Mikkelsen og Birgitte Pedersen blev
valgt for 2 år.
9. Valg af revisor: Preben Gram Møller blev valgt.
10. Valg af suppleanter. Punktet blev ikke behandlet, da afgåede på de forskellige poster indtræder som suppleanter.
11. Eventuelt: Der blev efter mødet rundsendt en liste, så de fremmødte gildebrødre kunne tilkendegive, hvordan de fremover ønsker at modtage Øksen.
Steen Stensgaard spurgte derefter forsamlingen, om der var nogle forslag
som ønskedes drøftet under dette punkt. Det var der ikke og ingen ønskede ordet. Dirigenten takkede derefter for god ro og orden og sluttede gildetinget.
Torben Friis bad derefter om ordet og takkede også for et godt møde. Han
takkede også Steen Stensgaard for dennes afvikling af et gildeting med
rigtig megen debat og mange forslag til behandling. Torben Friis afsluttede
med at påpege, at han synes, at det er rigtig godt med diskussion og
uenighed, f.eks. når det gælder afvikling af gildehaller.
Ref.: LT

ØKSEN
2. Gilde besluttede på Gildetinget, at dem der fortsat vil have Øksen på papir,
selv skal betale for det. Dette gør at oplaget bliver så lille, at bladet ikke længere vil blive fotokopieret.
Øksen vil fremover blive sendt elektronisk til kansler, som så skal stå for den
videre forsendelse. Denne ordning fungerer på nuværende tidspunkt allerede
for 3. Gilde og Kjellerup Gildet, og vil fremover gælde for alle 4 gilder.
Økseredaktionen vil stadig sende Øksen til eksterne modtagere.
Hanne Andersen
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3. GILDE
Gildeting
12. marts 2013
27 gildebrødre var til stede.
Gildemester Asta Overgaard bød velkommen til gildeting med ordene, citat:
´0nWWHYLKDYHHWJRGWIUXJWEDUWRJXUEDQWP¡GHL9ROWDLUHVnQG´-HJHUXHQLJ
i hvad du siJHUPHQMHJYLOWLOPLQG¡GIRUVYDUHGLQUHWWLODWVLJHGHW´
1: Valg af dirigent og protokolfører.
Valgt til dirigent: Villy Poulsen Protokolfører: Elly Würtz
Dirigenten konstaterede, at tinget var lovligt indvarslet og forslagene indgået til tiden.
2: Gildemester aflægger beretning.
Det har været et godt år med fremgang. Frode Nørgaard blev optaget i
april. Vi har p.t. 4 gæster hvoraf de 3 bliver optaget til Sct. Georgs Gildehallen. Vi er 30 gildebrødre. På trods af nytilkomne stiger gennemsnitsalderen, der nu er 71,97 år, møde % 71,5. 4 gildebrødre har haft 100 %
fremmøde, 3 har været fraværende en enkelt gang. Vi har haft 9 arrangementer i 3. gildes regi. Sct. Georgs gildehal i Paradislejren. Vårtur til
Glud Museum og Hjarnø. Høsttur til Odden. Gildehal i september i Medborgerhuset. Fødselsdagsgildehal i Silkeborg Golf Klub. Julekomsammen
i Vinderslev. Nytårsgildehal i Medborgerhuset. Virksomhedsbesøg på Silkeborg Bibliotek.
Beretningen blev taget til efterretning.
3: Skatmester forelægger revideret regnskab til godkendelse.
Regnskabet godkendtes.
4: Skatmester forelægger budget for det kommende år til godkendelse.
Herunder det årlige kontingent.
Der er afsat kr.10.000 til 50 års jubilæet, og der er Landsting i Slesvig.
Udgifter i alt kr. 43.600.
Underskud på kr. 14.100. Men vi har kr. 29.602,45 i kassebeholdning.
Kontingent fortsat kr. 275/kvartal.
Budget og kontingent godkendt.
5: Behandling af indkomne forslag. Herunder
a. Beretning, regnskab og budget for fællesråd og fælleslaug (spejder-, Good-Turn, IT og info-, museumsarkivlaug og Paradislejren) til godkendelse.
GM aflægger beretning fra Fællesrådet. Der er afholdt 3 møder.
Arrangementer: Friluftsgildehal i Paradislejren. November arrangement:
´0LWOLYVRPERQGHNRQH´-XOHDQGDJWL%DOOH.LUNH'HQDIKROGHVPøde om aktiv dødshjælp i Medborgerhuset.
Beretningen godkendtes.
Under regnskab og budget for fællesråd og laug, blev der stillet spørgsmål
vedrørende Museumsarkivet, idet vi betaler et beløb hertil. Hvad bruges
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der penge til? Der blev fra salen sagt, at det vil koste noget at retablere
museet, når/hvis det blev muligt. Der stilles lokale til rådighed til Museumsarkivet, men gives ikke økonomisk tilskud fra kommunen.
Vedrørende Øksen, er det fællesrådet, der betaler for udsendelse af Øksen i papirform til nogle gildemedlemmer. 3. gilde klarer selv udsendelse
til de, der ikke har PC. Alligevel bidrager vi indirekte via fællesrådet.
Øksens budget burde balancere. GM undersøger vedrørende Øksen.
Fællesrådets og Laugenes regnskab og budget godkendtes.
b. Beretning fra spejderlauget: v/ Lisbeth A.. Der har været Økseløb i
Kjellerup, hvor 3. gilde var repræsenteret. Kjellerup gildet er rigtig gode til
at planlægge og afholde løb. Der er mest brug for hjælp til poster. Spejderne møder op i al slags vejr. Kommunens tilskud er reduceret, så der vil
fremover blive brug for støtte. Godkendt.
Good Turn laug: v/ Elly. Vi har hidtil haft 3 plejecentre (Lysbro, Gødvad
og Sejs) til bankospil 2 gange årligt hvert sted. Fra 18/3 får vi Rødegård
med, så vi fremover kommer på 4 centre. Beboere og laugets medlemmer
har stor fornøjelse af arrangementerne/samværet.
Godkendt.
IT- og info lauget: Holger har ikke haft møder. Jette refererer fra diverse
arrangementer til Øksen. Godkendt.
Museumsarkivlaug: Er stadig på lavt blus. Godkendt.
Paradislejren: Jørn beretter, at det kniber med at leje ud. Man mangler
de store udlejninger i ferien. Weekend udlejning går helt godt. Der er fældet en masse store træer, så pladsen foran er blevet lys og luftig. Paradishytten er svær og dyr at varme op. Der er opsat solceller, som fungerer
godt. Huset takker for hjælp, også fra gildebrødre uden for udvalget. Carl
har sendt en beretning, der tangerer Jørns beretning. Derudover, at Nis
Nissen er ny formand for bestyrelsen. Der er indført nyt regnskabssystem.
Opfordring til gildebrødre om hjælp med oprydning i Paradislejren den 20.
og 21. marts.
Beretning godkendt.
c. Vedtægtsændringer til afstemning for:
Vedtægter med foreslåede ændringer er udsendt på mail til gildebrødre.
1. Sct. Georgs Gilder i Silkeborg
Nyt: Til gildeledelse kan vælges de medlemmer, der er kvalificerede dertil.
Den enkelte kan kun sidde 6 år på samme post, er fastholdt (gælder ledelsesposterne).
Ændringer enstemmigt vedtaget.
2. Fællesråd i Silkeborg
Vedrørende § 11. Det enkelte gilde kan godt trække sig ud af fællesrådet,
men får ikke del i formuen.
Enstemmigt vedtaget.
3. Fælles laug i Silkeborg
Enstemmigt vedtaget.
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d. Spejderlaug
Accept af nedlæggelse af spejderlaug skal på gildeting
De øvrige gilder har ikke på det seneste haft medlemmer i spejderlauget,
3. Gilde har haft 2 medlemmer.
Hvis de øvrige gilder stemmer imod, at der skal være et laug, bliver det et
hvilende laug.
Bemyndigelse gives til Asta til at afgøre, om det skal være et hvilende
laug.
Kommentarer: Fællesrådets spejderlaug kan ikke bare nedlægges. Der er
brug for hjælp til afvikling af spejderløb i Kjellerup. Det burde også være
muligt for Silkeborg spejderne at deltage. Hvis der kommer flere spejdere,
kan Kjellerup gildet ikke klare det, det kræver, at vi er aktive. Det er ikke
Kjellerup gildet, men spejderne, der har sagt nej til Silkeborg spejderes
deltagelse.
Der har ikke været indkaldt til møde i spejderlauget.
Godkendt.
e. Årets Totempæl
Vedtaget i 1. gilde 2010. Uddelt 1 gang i 2011.
Skal Fællesrådet overtage?
Forslaget enstemmigt nedstemt.
f. Koncert i fællesrådsregi
Kan evt. afholdes i Mariehøj Kirke mod betaling af rengøring.
Asta har forespurgt Thomas Kjellerup, som Kolding gilderne har haft. Han
skal have kr.18,500 samt lys- og lydmand. Gospel kor fra Herning kr.
8.000, medbringer selv pianist.
Kommentarer: Det er en dristig satsning. Kræver et vist niveau. Der foregår mange lignende ting i byen. Et arrangement i andet regi med Mandskoret i Silkeborg Kirke, gav underskud. Ideen er god. Det skal foregå på et
tidspunkt, hvor der ikke er så meget andet, f. eks. i september eller primo
oktober.
Asta får bemyndigelse til at undersøge/gå videre med emnet.
Vedtaget.
g. Vårturens fremtid
I 2010 var 9 personer med på turen til Mariager.
Sidste år vedtoges, at turen skulle foregå en lørdag i maj. Under halvdelen meldte sig.
Skal vårturen nedlægges?
7stemmer for og 10 imod. Skal ikke nedlægges.
Konklusionen af afstemning blev, at vårturen skal fortsætte som en heldagstur en hverdag i maj.
Stort stemmeflertal.
h. Fortæring ved eftergildehal
Forslag om at fortæringen gøres mindre end i dag, undtaget fødselsdagsog Sct. Georgs gildehal.
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Tradition for stjerneskud ved nytårsgildehal ønskes bibeholdt. Så er der
kun gildehallen i september tilbage.
Forslag trukket.
i. Medlemsliste
Forslag om liste med billede af medlemmer og ægtefæller, adresse, mail
og telefon nr., så nye i gildet hurtigere kan finde ud af, hvor de forskellige
hører til.
Holger har lavet en liste med billeder til nordmændene.
Kommentar. Der vil altid gå en tid, inden man finder ud af, hvem der er
hvem.
Holger mener, at det kun skal være en liste med medlemmer med billeder.
Laver en sådan liste.
Det forslag, der indkommet, stemmes ned.
6. Beretning fra gildets laug og grupper.
1. Norgesudvalg
Vi får besøg fra Porsgrunn den 30., 31. aug. Og 1. sept.
2. Ad-hoc udvalg
Haft 2 møder. Tilrettelæggelse af friluftsgildehallen i juni 2012 samt tilrettelæggelse af 50 års jubilæum den 25. oktober 2013.
3. GIM: Ingen aktiviteter.
4. Gruppeberetning fra gruppe 31 ± 35 v/ gruppeleder
Gruppe 31: Har besøgt andre gilder og deltaget i Fredslyset i Bjerringbro.
Gruppe 32: Arbejder med Gudenåen med skiftevise indlæg/ Gudenåens
betydning v/ Erik Hoffmeister. Planlægger tur til Gudenåen/Aqua.
Gruppe 33: Fortæller skiftevis om Ribe. Planlægger tur dertil.
Gruppe34: Besøgt Energimidt, Krematoriet, Sejs Kirke og Beredskabsstationen, senere Silkeb. Museum.
Gruppe 35: Svendborg, Det Fynske Øhav. Fåborg Museum og Lolland.
Planlægger afslutning i det sydfynske.
7. Valg af gildeledelse
På valg er:
a. Kansler Elly Würtz ± valgt Kirsten Enemark
b. Skatmester Conni Mastrup ± valgt Dorthe Madsen
c. Dørherold ± Jens Tholstrup - genvalgt Jens Tholstrup
8. Valg til laug, udvalg og bestyrelse
a. spejderlaug: Lisbeth Andersen ± valgt Frode Nørgaard
b. Good-Turn laug: Jens Tholstrup - genvalgt Jens Tholstrup
c. Paradislejrens udvalg: Jørn Andersen ± genvalgt Jørn Andersen
d. IT og info laug: Holger Rudbeck ± genvalgt Holger Rudbeck
e. Museumsarkiv laug: Karen Borup ± genvalgt Karen Borup
f. GIM: Keld Roat Pedersen ± genvalgt Keld Roat Pedersen
g. GU: Holger Rudbeck ± genvalgt Holger Rudbeck
h. Norgesudvalg: Lisbeth og Jørgen Olsen ± Dorthe og Johannes Madsen fortsætter
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i. Ad hoc udvalg: Margit Grentzmann og Johannes Madsen fortsætter/genvalgt
j. Gildets repræsentanter fortsætter
Kirsten Enemark ± Dansk Flygtningehjælp
Carl Sørensen ± Paradislejrens bestyrelse
9. Valg af revisorer: Per Christiansen afgår ± valgt Conni Mastrup
10. Valg af suppleanter: De foregående
11. Eventuelt
Der er kun 7 prs., der giver tilsagn om deltagelse i vårturen lørdag den 25.
maj 2013.
Forslag om ændring til tirsdag den 14. maj 2013. Ingen kommentarer/indvendinger hertil.
Efter tak for god ro og orden fra dirigenten, takkede GM for god ledelse og
fremmøde.
Der afsluttedes med: Nu er jord og himmel stille.
Den 12. marts 2013
Elly Würtz

KJELLERUP
Gildeting
14. marts 2013
1. Godtfred Appel valgt som dirigent ± Vera Nørgård som protokolfører.
Godtfred takkede for valget og gav ordet til Birthe
2. Gildemesters beretning: Birthe gennemgik kort hvad der var sket i løbet
af året. Et højdepunkt var naturligvis Gildets 60 års jubilæum i marts, vi
var rigtig glade for at så mange gildebrødre fra andre gilder var med denne aften. Årets udflugt gik til papirfabrikken, hvor vi fik en meget spændende beretning om den gamle papirfabrik. Friluftsgildehal blev for 3.
gang afholdt i Mosedalen, hvor vi også afviklede årets Økseløb ± et skønt
sted der er som skabt til spejderaktiviteter. I feb. havde vi besøg af Jan og
Bjarne fra KFUM-spejderne i Kjellerup. De fortalte om og viste billeder fra
Lejr 2012 ± en rigtig god aften med spændende historier fra en dejlig lejr.
3. Regnskab:
A. Elisabeth uddelte det reviderede regnskab og gennemgik de enkelte
punkter ± regnskabet viser et underskud på 2.919,00 kr. - Regnskabet
godkendt.
B. Aase gennemgik fonds-regnskabet, - som for almindelige mennesker
er meget svær at forstå.
B 1: Anvendelse af fondsmidler: Dette medførte en længere diskussion
om fordele/ulemper ved sådan en fond, hvor der står en masse penge
som vi ikke må bruge. Vi kom frem til følgende: De obligationer der bliver
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udtrukket (og ikke geninvesteret) bliver overført til afkastkontoen ± Her
står lige nu 40.171.00 kr. Disse penge kan kun bevilges til udbetaling
ved konkrete ansøgninger, som er indsendt til gildeting. I år er der ikke kommet ansøgninger.
Derudover må gildeledelsen bevilge mindre beløb ± op til 1000 kr. - af gildets kasse udenfor gildeting.
Fonds-regnskab godkendt
C. Der er ikke blevet udarbejdet et budget.
D. Kontingentet uændret 275,00 pr. ½ år
4. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag
5. Valg af Kansler: Vera Nørgård ønskede efter 12 år på posten at stoppe ±
men da der absolut ikke kunne findes en anden indvilgede hun i at tage 1
år mere ± på betingelse af at dette år blev brugt til at overveje gildets
fremtid ± skal vi lukke? - slå os sammen med et andet gilde? ± eller kan
der findes nye gildebrødre? Vi vil jo alle gerne at Økseløbene fortsætter ±
men hvem vil/kan magte opgaven.
6. Valg af Skatmester: Elisabeth Ringgaard tilsluttede sig fuldt ud Veras
beslutning og lovede også at tage 1 år mere.
7. Valg af suppleanter for kansler og skatmester: Genvalg til Kirsten
Kromann og Aase Thiel±Nielsen
8. Valg af herold og suppleant: Genvalg til Finn Uhrskov - Godtfred Appel
genvalgt som suppleant.
9. Nedsættelse af diverse udvalg:
A. Tombolaudvalget: Genvalg på alle poster = Birgit ± Finn og Kirsten
Kromann
B. Spejderudvalget: Aase - Svend Åge ± Vera ± Godtfred ± Birthe U. Elisabeth ± Hanne J. - Birthe og Erik.
C. Valg til laug i fællesskabet:
1. Spejderlauget (Silkeborg) I øjeblikket ved vi ikke rigtig om der er et
spejderlaug.
2. Infolauget Vera Nørgård
10. Valg af revisorer og suppleanter: Birthe Flycht og Godtfred Appel genvalgt som revisorer ±
Kirsten Kromann genvalgt som suppleant.
11. Beretning fra fællesrådet:
Birthe gennemgik regnskabet fra fællesrådet ± Det viser et underskud på
14.546 kr.
Der er doneret 22.000 kr. i støtte spejdere i kommunen ± 2.000 kr. til Sclerose foreningen og 3.125 kr. til Danske Hospitalsklovne. Fællesrådet har
også dækket underskuddet ved Økseløbet 1.935 kr.
12. Paradislejren: Der er blevet opsat solceller og lavet forskellige forbedringer. Husk at alle er velkommen, når der er arbejdsdage i lejren. Birthe har
regnskabet til orientering for de der måtte være interesseret.
13. Fælles vedtægter: Forslaget til vedtægter for alle Gilder i Silkeborg blev
enstemmigt vedtaget.
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ALLE

Onsdag den 12. juni kl. 19:00 i Paradislejren: Friluftsgildehal.
Onsdag den 19. juni: Distriktets friluftsgildehal.

KJELLERUP

Lørdag den 1. juni: Afslutning af gildeåret.
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14. Beretning fra grupper og udvalg:
Gruppe 1: Deltaget i fællesmøde i Silkeborg og til fredslys arrangement i
Bjerringbro. Møde hos Hanne hvor emnet var Kartoffeltyskerne ± meget
interessant aften.
Gruppe 2: Har på gruppemøderne mest beskæftiget sig med planlægning
af julemødet og februar mødet med Jan og Bjarne, derud over er der klippet frimærket ± og snakket en masse.
Tombola udvalget: Det er svært at tiltrække folk ± tombolavognen holder
meget ofte på torvet, men det gav dog et overskud på 4.531 kr. hvilket er
det højeste i mange år.
Spejderudvalget: Årets Økseløb blev i år afviklet i Mosedalen v/ Hindbjerg. I lørdagens løb deltog 39 spejdere, fordelt på 9 patruljer. Ved søndagens løb for de små, deltog 13 patruljer med i alt 71 børn.
Mosedalen er et fantastisk sted, især fordi de små kunne komme på en
pæn lang tur uden at komme i nærheden af trafikerede veje.
15. Ansøgninger: Der var ingen ansøgninger.
16. EVT: Hvem skal have årets Totempæl? Alle var enige om at det må være en oplagt opgave for Fællesrådet at vælge modtageren, men alle kan
naturligvis komme med forslag.
Referent: Vera Nørgård

Næste deadline: 13. maj 2013
Økse nr. 1. udsendes den 21. maj 2013
Indlæg bedes sendt til Hanne Andersen, Amaliegade 27, 1 04
E-mail: oeksen@mail.tele.dk
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