Referat fra distriktsgildeting den 16. august 2021
Til stede: DGM Mogens Tangaa, DGK Jørgen Lauterbach, DGS Gunnar Kjær,
DUS Birthe Sander, Ridderudvalget Margit Fohlmann
Greve- Solrød: GM Ole Sørensen, GK Marianne Kreutzberg, GS Marianne K. Sørensen samt Allan
Kreutzberg
1. Roskilde: GM Arne Bjerager, 2. Roskilde: GM Hanne Christensen
1. Taastrup: GM Arne Lærkeborg, GK Tina Skovgaard Madsen samt Ingeborg Olsen og Christian
Fohlmann
2. Taastrup: GM Esther Pedersen, GK Kirsten Thuesen, GS Annie Brenting samt Dory Madsen og
Helge Nedergaard
Vestvold gildet: GM Bjarne Wichmann, GK Kurt Lundsteen og GS Lilly Guldmann
I alt 23 gildebrødre deltog i distriktsgildetinget, heraf 16 stemmeberettigede
Beretninger fra de enkelte gilder var forinden udsendt til GM’erne m.fl.
Mogens Tangaa bød velkommen. Herefter tog vi en præsentationsrunde.
1. Valg af dirigent og protokolfører/referentstemmetæller.:
Arne Lærkeborg valgtes som dirigent og Jørgen Lauterbach som referent
Dirigenten fastslog at distriktsgildetinget er lovligt indkaldt efter vedtægterne.
2. Distriktsgildemesteren aflægger beretning:
Årsberetning fra DGM fra DGT 2019 til DGT 2021
6. maj 2019 afholdtes DGT med diverse valg til de forskellige poster.
Da DGM Tommy Carlsen var sygemeldt, indtrådte Mogens Tangaa som fg. DGM. Men da han
samtidig var DGK, blev Jørgen Lauterbach, der var blevet valgt som suppleant for DGK, fg.
DGK. Gunnar Kjær blev valgt som suppleant for DGS.
Det blev diskuteret, om vi skulle nedlægge distriktet, mest på grund af den ringe tilslutning, der
i den seneste tid havde været til de forskellige arrangementer.
Der blev dog enighed om, at vi ville se tiden an og bestemmer endeligt til DGT i 2020.
2019 I gennemførtes 17. juni tur til Herredsfogedhytten, 12. aug. ledelsesmøde, 19. aug.
Gildemester møde i Tåstrup, 27. aug. ledelsesmøde 26. okt. Fellowshipdag, og 26. nov.
deltagelse i Fredslys arrangementerne.
Straks i 2020 kom coronaen over os, der jo medførte nedlukning af alle møder og
gildebegivenheder.
Det blev til et ledelsesmøde 6. januar, et Gildemestermøde i Tåstrup 27. jan. og en DGH 24.
februar i hvert fald iflg. min kalender; men de blev vist alle aflyst.

25. aug. meddelte DGM Tommy Carlsen og DGS Arne Bjerager, at de trak sig ud af
gildeledelsen.
Tommy meldte sig helt ud af Sct. Georgs Gilderne, medens Arne Bjerager forblev som vores
webmaster.
12. sept. skrev jeg til Landsgildekontoret om det passerede, og at vi herefter havde konstitueret
os med Gunnar Kjær som DGS, Jørgen Lauterbach som DGK og jeg selv som DGM.
Vi fik efterfølgende ingen reaktioner derpå.
I år 2021 har vi haft ledelsesmøde 6. jan. og 2. aug. og vi har haft en vellykket aften i Hedeland.
Fremtiden, hvis det bliver den nuværende Ledelse, der skal fortsætte, ser således ud:
23. okt. 2021 Fellowship dag. Her vil vi gøre noget særligt ud af bespisning, gildehal og
foredrag
20. juni 2022 bål, skildpadde, gildehal, foredrag i Hedeland
24. jan. 2022 Gildemestermøde
12. marts I-dag
9. maj 2022 DGT
Og:
Vi vil deltage i den gode tur til Kastellet og det kommende Fredslysarrangement.
Herudover vil Margit Fohlmann føre en lille flok kommende riddere gennem den vel
rekommanderede forberedelse frem til gildehal måske først i februar 2022 eller til efteråret
2022.
Endelig deltager DIS Gunnar Hauerberg nok i Verdens konferencen i Madrid i 2022, ligesom
han også deltager i DIS mødet i år i Kolding.
I 2021-22 skal vi uddele guldnåle til 1. Tåstrup, Greve Solrød og måske flere. Meget positivt.
Jeg selv har- og vil deltage i de såkaldte videokonferencer sammen med andre DGM’ere
(gode, sjove og informative møder)
Slutteligt afventer vi jo alle resultatet af det kommende Landsgildeting her til september om vi
er købt eller solgt!
Mogens, DGM
3. Distriktsgildeskatmesteren aflægger regnskab for det forløbne år til godkendelse:
Gunnar Kjær omdelte regnskabet for 1.4.2020 til 31.3.2021.
Det udviser indtægter på kr. 12.400,00 (budgetteret kr. 12.640). Der var i perioden 155
gildebrødre.
Udgifterne beløber sig til kr. 2.620,79 (budgetteret kr. 12.500,00). Afvigelsen skyldes bl.a., at
der ikke har været afholdt distriktsgildeting, friluftsgildehal, Fellowshipdag og I-dag. Ligeledes
har der ikke været afholdt gildemestermøder og landsgildeting.
Årets resultat udgør således et overskud på kr. 9.779,21.
Egenkapitalen er pr. 31.03.2021 kr. 44.159,88.
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag:
Distriktsgildeledelsen foreslår følgende ændringer at distriktets vedtægter § 2. ”Distriktet
arbejder efter love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, og dets sammensætning og
arbejdsgrundlag er indeholdt i § 7 b”:
Distriktsgildeledelsen består af 5 medlemmer: Ændres til 3 medlemmer
Distriktets Internationale Sekretær (DIS). Udgår af ledelsen
Distriktets Uddannelses Sekretær (DUS). Udgår af ledelsen

Genvalg kan finde sted. Dog tilstræbes det, at et gildeledelsesmedlem ikke uafbrudt, kan
bestride den samme funktion i mere end 6 år.
Under forudsætning af at der er tale om forskellige gildeledelser, kan en gildebror på samme
tid beklæde mere end en ledelsespost.
§ 4 b. Valg af medlemmer til naturlauget. Udgår
Alle 16 stemmeberettigede stemte for.
5. Distriktsgildeskatmesteren fremlægger forslag til budget for det kommende år til
godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent:
Gunnar fremlagde budget. Det lyder på indtægter kr. 0,- og udgifter kr. 12.900,-.
Budgettet blev godkendt. Der kan dog senere komme korrektioner.
Distriktsgildeledelsen foreslår, at kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 0,- under henvisning til
det lave aktivitetsniveau i 2020.
Vedtaget.
6. Valg af tillidsposter:
A Valg af DGM
Mogens Tangaa valgt
B Valg af DGK
Jørgen Lauterbach valgt
C Valg af DGS
Gunnar Kjær valgt
D Valg af international sekretær (DIS)
Gunnar Hauerberg valgt
E Valg af uddannelsessekretær (DUS)
Birthe Sander valgt
Gunnar Hauerberg har dog senere trukket sig. Såfremt der ikke er valgt en DIS, fungerer DGM
som DIS.
7. Valg af suppleanter:
A Valg af suppleant for DGM
Bjarne Wichmann valgt
B Valg af suppleant for DGK
Kurt Lundsteen valgt
C Valg af suppleant for DGS
Kurt Lundsteen valgt
8. Valg af revisorer og suppleanter:
Chr. Fohlmann og Helge Nedergaard blev valgt som revisorer
Arne Bjerager og Arne Lærkeborg blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant
9. Valg af medlemmer til eventuelle udvalg:
A Valg til ridderudvalget
Margit Fohlmann, Mogens Tangaa og Bjarne Wichmann blev valgt

10. Eventuelt:
Der var fremsat forslag om, at vi skulle fejre distriktets 25-års jubilæum med en sejltur incl.
spisning med Sagafjord. Der blev nedsat et udvalg bestående af Helge og Margit Nedergaard
samt Allan og Marianne Kr. til at arbejde videre med dette forslag.

