VEDTÆGTER FOR 1. SCT. GEORGS GILDE AALBORG.
§ 1. Gildets navn. Gildets navn er " 1. Sct. Georgs Gilde Aalborg ".
§ 2. Idégrundlag og formål. Gildets medlemmer tilstræber at leve efter spejder- og gildeidealerne og
at omsætte disse i praksis.
Medlemmerne vil i fællesskab aktivt arbejde med personlig udvikling, støtte spejderarbejdet og
deltage i løsning af humanitære og andre samfundsmæssige opgaver.
Gildet, der har sin baggrund i spejderbevægelsens principper, er et fællesskab, kendt som
”Spejderideen for voksne” og er tilknyttet Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Grundlaget for gildets arbejde angives i gildelov og gildeløfte og arbejdsform, som angivet i "
Vedtægter for Sct. Georgs Gilderne i Danmark ".
§ 3. Arbejdsform.
1. Sct. Georgs Gilde Aalborg er tilsluttet Aalborg Distriktsgilde.
Gildets arbejdsform skal støtte gildebrødrene i det praktiske arbejde med at efterleve gildelov og
løfte og gildets formål, idet der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og
samarbejde med andre. Arbejdsformen kan være udvikling gennem svende-, væbner- og riddertid.
Gildets medlemmer er typisk tilsluttet en gruppe.
Gildeledelsen foranlediger principielt ny gruppeinddeling hvert andet år.
§ 4. Optagelse.
1. Gilde er et mandsgilde.
Som gildebrødre optages personer der:
1. har opnået den til enhver tid gældende myndighedsalder, dog kan gildeledelsen dispensere
herfor.
2. vil gå ind for spejder og gildebevægelsens idegrundlag og formål. For at kunne optages skal
ethvert nyt medlem være oplyst om gildebevægelsens ide og formål, lov og løfte af 2 eller flere af
gildet udpegede gildebrødre. Optagelse foretages i en gildehal med aflæggelse af gildeløftet.
Gildeledelsen afgør, hvem der kan optages i gildet
§ 5. Gildeledelsen.
Gildet ledes af en gildemester, en gildekansler og en gildeskatmester.
Gildeledelsen vælges for et år ad gangen, og genvalg kan finde sted.
For at opnå fornyelse og udvikling i gildet, tilstræbes det, at ingen uafbrudt bestrider samme
funktion i mere end 6 år.
Dog kan en gildebror, under forudsætning af at der er tale om forskellige gildeledelser beklæde
mere end en ledelsespost på samme tid.
Gildeledelsen har den udøvende myndighed i alle anliggender vedrørende gildets forhold, og
arbejdet ledes under ansvar over for gildetinget og landsgildeledelsen. Gildeledelsen kan med
bindende virkning tegne gildet ved underskrift af to af sine medlemmer.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede gildeledelse
efter forudgående bemyndigelse af et gildeting.
§ 6. Herolder.
Gildets to herolder og suppleanter herfor vælges på gildetinget for et år ad gangen.
§ 7. Udvalgsmedlemmer.
Gildeledelsen kan nedsætte udvalg og udpege udvalgsmedlemmer samt medlemmer til særlige
opgaver.

§ 8. Gildeting.
Gildetinget, som er gildets øverste myndighed, afholdes hvert år inden d. 1. april. Indkaldelse skal
ske skriftligt til gildets medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Ved skriftlig indkaldelse forstås almindelig post eller E-post.
Skriftlige forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være gildeledelsen i hænde senest d. 15.
februar.
Forslag, der ikke vedrører vedtægtsændringer, kan vedtages med simpelt stemmeflertal. Der kan til
disse forslag afgives stemme ved skriftlig fuldmagt
Skriftlige forslag til gildetinget udsendes i kopi til gildets medlemmer sammen med Indkaldelsen til
gildetinget.
§ 9. Gildetingets dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Gildemesteren aflægger beretning.
3. Behandling af indkomne forslag.
4. Gildeskatmesteren aflægger revideret regnskab og budget for det kommende år,
samt fremsætter forslag til fastsættelse af det årlige kontingent.
5. Gildeskatmesteren aflægger revideret regnskab for hjælpekassen.
6. Valg af a. Gildemester
b. Gildekansler
c. Gildeskatmester
7. Valg af suppleanter for
a. Gildemesteren
b. Gildekansleren
c. Gildeskatmesteren
8. Valg af herolder og suppleanter
a. 1. Herold (stavherold)
b. 2. Herold (flagherold)
a. suppleant for 1. Herold
b. suppleant for 2. Herold
9. Valg af to revisorer og suppleanter for disse
10. a. Valg af bestyrelsesmedlem til foreningen Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
(Gildeborgen)
Der er valg i ulige år.
10. b. Valg af suppleant for bestyrelsesmedlem til foreningen Sct. Georgs Gilderne i
Aalborg (Gildeborgen)
Der er valg i ulige år.
11. Beretning fra bestyrelsesmedlem i foreningen Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
(Gildeborgen)
12. Beretning fra grupperne.
13. Beretning fra udvalg og poster.
14. Valg til udvalg og poster
15. Eventuelt
§ 10. Ekstraordinært gildeting Ekstraordinært gildeting skal afholdes når gildeledelsen eller 1/3 af
gildets medlemmer kræver det. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Almindeligt
stemmeflertal er afgørende, og der kan afgives stemme ved fuldmagt.
§ 11. Vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan kun ske på et gildeting, hvor de foreslåede
ændringer er opført på dagsordenen, og ændringer kan kun ske såfremt 2/3 af gildets medlemmer

er til stede og såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
§ 12. Kontingent.
Kontingent betales kvartalsvis.
Når et medlem har 12 måneders restance skal vedkommende slettes af medlemskartoteket.
Gildeledelsen skal senest ved udløbet af 11. måned advisere vedkommende Gildebroder om

konsekvenserne af restancen.
Gildeledelsen kan efter anmodning fra vedkommende gildebroder undtagelsesvis dispensere fra
denne regel.
§ 13. Suspension, eksklusion, slettelse. Her henvises til " Vedtægter for Sct. Georgs Gilderne i
Danmark ". § 11
§ 14. Opløsning af gildet. Opløsning af gildet kan kun ske, når tre fjerdedele af gildets fremmødte
medlemmer stemmer herfor på et ekstraordinært gildeting, der er indkaldt med 4 ugers varsel med
dette særlige punkt på dagsordenen, og hvortil et medlem af landsgildeledelsen samt et medlem af
distriktsgildeledelsen er indkaldt.
Den samlede gildeledelse har ansvaret for, at afviklingen gennemføres i overensstemmelse med de
på ovennævnte gildeting vedtagne bestemmelser.
Alle værdier, som er til stede, efter al gæld er afviklet, kan enten anvendes til formål, som er i
overensstemmelse med gildebevægelsens idegrundlag, eller overdrages til landsgildet.
§ 15. Tvivlstilfælde. Hvor tvivlstilfælde opstår, vil de for landsgildet gældende organisatoriske og
administrative vedtægter være gældende.

