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Referat:
Distriktsgildeting 2016
1.
2.

Valg af Dirigent: Rudolf Lager blev valgt.
DGM beretning: Ved Distriktsgildetinget i maj 2015 var der genvalg til distriktsgildemester, kansler,
skatmester, Dis og Dus
Tirsdag den 9. juni var der Distriktsgildehal på Brødtrang. Efter gildehallen hørte vi Klaus Kejser Juhl fortælle
det nye museum SEA WAR MUSEUM i Thyborøn, som erhvervsdykkeren Gert Nordmand står bag.
Den 23. august var der planlagt tur til Lille Vildmose; men den måtte desværre aflyses, da der var for lidt
tilslutning
Den 13. september var det Naturens dag. Den blev afviklet i Råbjerghytten i Fousing ved Struer.
Naturens dag er et landsdækkende arrangement, som Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og
Naturstyrelsen har taget initiativ.
I september var der Landsgildeting i Køge, hvor Arne blev afløst af Ingrid Danstrup. Ellers var der genvalg til
den øvrige ledelse i Landsledelsen.
Tirsdag den 20. oktober var der Fellowshipday i Kulturhuset på Thyholm.
Efter spisningen fortalte afdelingsleder Karsten Paarup fra Ny Skovlund
om flygtningenes situation og om det arbejde, der udføres i Røde Kors
I januar 2016 deltog jeg i Distriktsforum i Horsens, hvor alle Distriktsgildemestrene prøvede samtalespillet af
og sagde god for det.
På Distriktsforummet var der flertal for, at vi ikke skulle deltage i Folkemødet på Bornholm.
Tirsdag den 23. februar var vi samlet i ”Landbo Limfjord” hvor vi hørte Per Kuskner holde foredrag om de
mennesker, der på den ene eller anden måde har medvirket til ”MATADOR”
Der har været afholdt Riddermøde for ”RIDDERNE” på Ørslevkloster, hvor vi først var rundt at kirken og
derefter klosteret.
Vi havde inviteret Landsgildemester Helmut Werth til at fortælle om ”Spejderideen for voksne”
Vi har haft afhold et IT kursus, hvor Peter Skræ fra Landsgildeledelsen
stod for undervisningen.
Da jeg sidder i den gruppe at få nye ”gildebrødre” har der været holdt to møder. Det næste er i næste måned
i Hirtshals.
Jeg vil til sidst takke alle gilderne i distriktet. Det er dejligt at få en invitation til at komme og besøge jer.
3. Ingen indkomne forslag
4. DIS beretning: Der har været afholdt Fellowship day, hvor Centerlederern for Ny Skovlund fortalte om livet
på acylcenteret og de skæbner man møder, når man arbejder med flygtninge.
Karin deltog i DIS møde i Middelfart, hvor alle landets DIS ér var indviteret. Programmet var dog lidt tyndt.
Hovedpunkterne var en gennemgang af ISGF´s organisation og derpå opfølgning på ”Naturens
grænseoverskridende netværk”. Endelig var der en gennemgang af hvilke internationale projekter gilderne
driver rundt i landet.
Efter beretningen sagde Hans Yding, at internationalt arbejde har udviklet sig fra at være noget, der foregik
hen over landegrænser til at være noget, der også kan ske lokalt i forbindelse med det store antal flygtninge,
som i den seneste tid er kommet til landet.
I øvrigt mente Hans, at han har det lidt svært med et af punkterne i gildeloven, nemlig det der hedder : ”at
have respekt for det der har værdi for andre.” Hans vil ikke have respekt for nogen, som slår andre ihjæl og
undertrykker kvinder og børn med tvang.
5. DUS beretning: Efter genvalg på sidste års Distriktsgildeting truede jeg med, at tage hul på flere aktiviteter.
25.6.15 Indkaldt alle Gilder til møde i Råbjerghytten, fremmødte 4 fra 2. Holstebro, 1 fra Lemvig, Input fra
Skive og fra Sydthy-Thyholm. Det var ikke mange deltagere, men det var det første møde. Det er tidligere
rapporteret på Distriktsmøde i September. Jeg vil blot nævne 3 punkter fra mødet
-er der behov for et kursus/uddannelse af ledelsen?
-Vi skal efterspørge deltagere til uddannelse i Landsgildets egen hjemmeside?
-Opfordre alle Gilder til at vælge både en DUS (og en GIM) så info går til rette vedkommende
13.09.15 Naturens dag i Råbjerg hytten. Vi havde en fantastisk dag i naturen med mad på bål, efter en
svampejagt i Klosterheden. Jeg tror Distriktets sidste drager blev fløjet den dag, men vi var ikke 30 deltagere,
hvoraf flere Ikke gildebrødre.
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05.11.15 Nordvestjyske Distrikt holdt et Riddermøde på Ørslev Kloster Refugium. En helt speciel ramme med
en uhyre interessant rundvisning i Kirken og i klostret. Landsgildemester Helmut Werth gav sit bidrag til
”Spejderideen for Voksne” med efterfølgende debat. Vi spiste i riddersalen og skålede, som komtesse Olga
Sponnecks ønskede det, ærbødigst med hendes portræt.
Fra dette møde har jeg noteret et rigt godt råd til alle Gildebrødre. I debat og dialog om Gildebevægelsen skal
udstråle din glæde ved at være Gildebroder.
Distriktet forventer at lave et Riddermøde i November. Sted og dato er ikke helt på plads – endnu.
16.11.15 Jeg deltog i et Gildemøde med Sydthy-Thyholm gildet. Vi diskuterede IT-kursus og hjemmeside i
Distriktets regi, samt muligheden for og organisering af et Nordvestjysk -Naturlaug . Det er der kommet
moget ud af og jeg henviser til eventuelt.
06.02.16 IT kursus i Aktivitetscenter, Struer. Det var fantastisk, vi var 23 Gildebrødre, der brugte en lørdag
sammen og jeg tror vi alle fik mere indsigt i Landsgildets hjemmeside, mulighederne på One Drive og Lene
fyrede sit Dias Show af – Luk vinduet op – om en fælles hjemmeside. Og det er også henvist til eventuelt. Der
var lidt problemer pga. en misforståelse om brug af skolens trådløse net, så vi måtte låne signal fra
deltagernes mobiltelefoner. Det var forvirrende i starten og med nedsat hastighed, men denne ikke tilsigtede
samarbejdsøvelse blev løst flot – på tværs af gildegrænser. Jeg havde i alt fald en dejlig dag med de
fremmødte.
5-6.3.2016 DUS kursus på Bromølle Kro. Jeg var meget tilfreds med mødet og maden var super god. Det
kunne næsten være et referat fra et Gildemøde….. men for pokker da, der var indhold og stor flyvehøjde i alle
fremlæggelser om , netværk, ”Spejderideen for voksne”, ”Vores kraftkilde er vore værdier” . Det smittede af
på gruppearbejdet. Det var et godt kursus og jeg har fået bekræftet, at forberedelsen af nye Gildebrødre
kræver et nedskrevet materiale om dit gildes særlige værdier, særpræg, normer og aktivitetsniveau, så Ugildebroderen på et ens og kvalitativt højt niveau kan gennemføre forberedelsen . Det vil jeg gerne hjælpe
med at etablere, hvis det ikke allerede finds i dit gilde. Men jeg vil også tilbyde min hjælp med flg. På side 1011 i seneste blad - Sct. Georg – præsenteres et Samtalespil. På DUS kurset prøvede vi samtalespillet. Det er
udsendt til alle GM og jeg vil anbefale gildeledelsen, at bruge tid på forberedelsen og at afsætte tilstrækkelig
tid til gennemførelsen på et Gildemøde. En gammel talemåde siger, at man godt kan trække hesten til
vandtruget, men om den vil drikke? ja det ved man ikke. Jeg vil gerne være hjælper, hvis nogen af jer, mener
at en sparring med mig kunne være af interesse i de to nævnte eksempler. Jeg havde fornøjelsen, at følges
med GM Lene på DUS kurset, så hvis en kvindelig sparring ønskes, kan hun nok overtales til fødselshjælper.
6. DGS fremlægger Regnskab og budget: Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Budgettet gav aledning til et par kommentarer. Vores bank har indført en kontoafgift på kr. 50,- pr. kvartal for
alle konti hvortil der er knyttet et CVR nr. Det mente nogle at man kan undgå f.eks. ved at skifte bank.
Resultatet blev dog at det blev godkent, da man ikke mente at 200,- kr. pr. år var grund nok til at skifte bank.
Budgettet indeholdt kr. 3000,- til en hjemmeside for distriktet. Det blev godkendt.
7. Valg af distriktsledelse:
Distriktsgildemester Jørgen Mikkelsen genvalg
Distriksskatmester Inge Gottlieb genvalg
Distriktskansler Arne Gottlieb genvalg)
DIS Karin Boldsen genvalg
DUS Knud Hjarsbæk genvalg
Valg af suppleanter til distriktsledelsen foregående ledelse genvalgt
Valg af revisor Jonna Smed genvalgt
Valg af revisorsuppleant Rudolf Lager genvalgt
8. Eventuelt.
a) DGM fremlagde et forslag til sommertur til Salling, og det blev godt modtaget, så det arbejder
distriktsledelsen videre med.
b) Oplevelseslaug: Sydthy- Thyholm gildet har indkaldt til et møde på Birkesø, hvor man vil forsøge at
starte et Oplevelseslaug. Formålet er at skabe et fællesskab i distriktet om nogle gode opledelser
både i naturen og eventuelle andre fælles begivenheder.
DUS gjorde oplærksom på, at Naturens dag bør indgå, som et af de 4 årlige arrangementer man
påtænker.
c) Hjemmeside til distriktet: Lene Hougs forelagde det projekt, som muliggør oprettelse af en
hjemmeside som hænger sammen med Landsgildets hjemmeside. Der var almindelig enighed om, at
det var en god idé at bruge de 3000,- kr. på at skabe et fælles medie, hvor alle gilder kan have deres
egen underside.
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d) DUS fremlagde forslaget om at afholde et riddermøde i november. Det blev godt modtaget.
e) Lisbeth Malgaard fortalt at Holstebro gildernes blad ikke længere udkommer på papir på grund af
porto. Man vil gerne sende ”bladet” elektronisk til alle gildeledelser hvis det ønskes.
f) 4. Holstebro var tilsyneladende blevet koblet af distriktets distribusionsliste. Derfor foreslog Karen
Marie at vi sender til 2 fra hvert gilde. Det blev noteret.
Referant. DUS

