
Indkaldelse til Gildetinget 1. Sct. Georgsgildet Herning, onsdag 
d. 15. marts 2017 i Hardia kl. 19.00. 
Dagsorden: 
1.1 Valg af dirigent 
1.2 Valg af protokolfører/ referent 
2.0 Gildemesteren (GM)aflægger ledelsens beretning 
3.0 Gildeskatmesteren(GS) aflægger det reviderede regnskab og fremlægger forslag til 

budget for det kommende år. Herunder fastsættelse af det årlige kontingent. 
4.0 Gruppeledernes og udvalgsformændenes beretninger evt. suppleret med 

bemærkninger. 
4.1 Beretning fra gruppe 1-2-3-4-5 
4.2 Beretning fra spejderlaug 
4.3 Beretning fra aktivitetsudvalg 
4.4 Regnskab for lodsedlen 
4.5 Beretning fra GIM 
4.6 Beretning fra Røddinglundcenteret 
4.7 Beretning fra Budstikken 
4.8 Beretning fra hjemmesiden. 
4.9 Beretning fra Friluftsrådet. 

5.0 Behandling af indkomne forslag (se billag) 
5.1 Gavekasse 
5.2 Skal lodsedlen afskaffes? 
5.3 Skal vi ændre vores vedtægter? 

6.0 Valg af gildeledelse 
6.1 Valg af gildemester 
6.2 Valg af gildekansler /modtager ikke genvalg) 
6.3 Valg af gildeskatmester  

7.0 Valg af suppleanter til gildeledelsen 
8.0 Valg af herolder 

8.1 Valg af faneherold 
8.2 Valg af stavherold 
8.3 Valg af heroldsuppleanter 

9.0 Valg af revisor 
9.1 Valg af revisor 
9.2 Valg af revisorsuppleant 

10,0  Valg til uddannelsesudvalg 
11.0 Valg til udvalg og laug 
 11.1 Valg til spejderlaug 
 11.2 Valg til aktivitetsudvalg. Herunder valg til lodseddeludvalg. 
 11.3 Valg af GIM + suppleant 
 11.4 Valg af redaktør til Budstikken 
 11.5 Valg af arkivar 
12.0 Eventuelt 



 
AD 5.1 

Der etableres en gavekasse.  

Et nærmere aftalt beløb indbetales sammen med kontingentet 2 gange om året  

Der gives gaver fra gavekassen i forbindelse med:  

Runde fødselsdage (50 – 60 – 70 – 80 - 90 – 100) 500 kr.  

Sølv- og Guldbryllup 500 kr.  

Længevarende sygdom med indlæggelse på sygehuset – blomsterbuket til 150 kr.  

Dødsfald - bårebuket 300 kr.  

Gaver fra Gildet og fra hver enkelt gruppe bortfalder  

Eneste undtagelse er:  

Gildejubilæum – her giver Gildet 300 kr.  

Hver gruppe har ansvar for at melde til kansleren om mærkedage, sygdom og dødsfald.  

Kansleren videregiver informationerne til hele gildet.  

Til opdatering af mærkedage i Budstikken, så datoerne bliver korrekte, beder Mariann om kopi af 

Gildets protokol.  

Forslag fremsat af Gruppe 1 

AD 5.2 

Vi foreslår lodsedlen ”Spejder for en dag” nedlagt. 

Det er meget svært at tegne annoncer, og kun få spejdergrupper ønsker at sælge lodsedler – 3 

grupper i Ikast og 5 grupper i Herning foruden os selv. 

På Gruppe 5’s vegne - Elsebeth  
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