Vedtægter
Pkt. 1

GILDETS NAVN: 4. Sct. Georgs Gilde i Odense.

Pkt. 2.

GILDETS ARBEJDE: Gildet arbejder efter love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, hvor § 7 a
lyder således:
De enkelte gilder ledes af en gildeledelse bestående af:
GILDEMESTER, GILDEKANSLER og GILDESKATMESTER – og afholder hvert år inden den 1.
april et gildeting med dagsorden i henhold til gildets vedtægter.
Gildeledelsen har den udøvende myndighed i alle anliggender vedrørende gildets forhold og
leder arbejdet under ansvar over for gildeting og landsgildeledelsen.
Til gildeledelsen kan ikke vælges svende.
Genvalg kan finde sted, jævnfør dog § 7d, som lyder således:
Ingen kan uafbrudt bestride samme funktion i en ledelse i mere end 6 år. Ingen kan på
samme tid beklæde mere end en ledelsespost.
Gildeledelsen kan med bindende virkning tegne gildet ved underskrift af 2 af dens medlemmer.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede
gildeledelse efter forudgående bemyndigelse af et gildeting.

Pkt. 2.a

Gildeskatmesteren kan meddeles fuldmagt til at foretage sædvanlige økonomiske
dispositioner.

Pkt. 3.

GILDETINGET: som afholdes hvert år inden den 1. april, er gildets øverste myndighed, og
indkaldelse hertil skal ske skriftligt til gildets medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Pkt. 3.a

Gildeledelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode, således at gildemesteren afgår det ene
år, gildekansleren det andet år og gildeskatmesteren det tredje år og så fremdeles. For hvert
gildeledelsesmedlem vælges en suppleant, men kun for et år ad gangen.

Pkt. 3.b

HEROLDER: vælges for en 2-årig periode med skiftevis afgang, dog normalt højst 2 perioder.

Pkt. 3.c

REVISORER: vælges for en 2-årig periode, ligeledes deres suppleanter.

Pkt. 3.d

UDVALGSFORMÆND: samt repræsentanter til Stadsgildets udvalg vælges for en 2-årig
periode.

Pkt. 3.e

Forslag, der ønskes behandlet på gildeting, skal være gildemesteren i hænde senest 1 måned
før gildetingets afholdelse.

Pkt. 3.f

Afstemning foretages ved simpelt stemmeflertal.

Pkt. 3.g

Vedrørende ændringer se Pkt. 6.

Pkt. 3.h

I grupperne vælges en repræsentant til hvert af de respektive udvalg.
Hvis der i den enkelte gruppe derudover er en eller flere gildebrødre, som ønsker at deltage i
et givet udvalgs arbejde er dette muligt ved at de melder sig til udvalgsformanden.

Pkt. 4.

DAGSORDEN FOR GILDETING:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Valg af dirigent og protokolfører.
Gildemesteren aflægger beretning.
Gildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Fremlæggelse og forslag til budget for det kommende år,
herunder fastlæggelse af kontingent.
Valg af nyt gildeledelsesmedlem.
Valg af suppleanter.
Valg af herolder.
Valg af revisorer og suppleanter.
Beretning fra grupperne.
Beretning fra udvalgene, i henhold til embedsmandslisten,
herunder evt. valg af nye formænd.
Eventuelt.

Pkt. 5.

EKSTRAORDINÆRT GILDETING skal afholdes, når gildeledelsen eller l/3
af gildets medlemmer kræver det. Til vedtagelse af et forslag på
ekstraordinært gildeting kræves simpelt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer, hvor
det kræves, at 45 % af de fremmødte stemmer for.
Indkaldelse som til ordinært gildeting.

Pkt. 6.

VEDTÆGTSÆNDRINGER kan kun ske på et gildeting, hvis de foreslåede
ændringer er opført på den udsendte indkaldelse. Afstemning foretages
ved simpelt stemmeflertal, dog skal mindst 45 % af gildets
medlemmer stemme for. Såfremt gildetinget ikke er beslutningsdygtigt,
kan der inden 1 måned indkaldes til ekstraordinært gildeting.

Pkt. 7.

Gildebrødre, der er forhindret i at møde, kan stemme ved fuldmagt,
der konkret angiver gildebroderens stillingtagen til spørgsmålet –
altså ingen blankofuldmagter.

Pkt. 8.

Hvor tvivlspørgsmål kan opstå, vil de for Landsgildet gældende
organisatoriske og administrative love være gældende.

Vedtaget på gildetinget 1. marts 1979. Revideret på gildeting den 18. marts 1987,
den 15. marts 1995, den 20. marts 2002, den 16. marts 2005 og den 26. marts
2008.
Odense, den 26. marts 2008.
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