VEDTÆGTER FOR ODENSE STADSGILDE
§1
ODENSE STADSGILDE omfatter samtlige gilder i Odense Kommune
§2
ODENSE STADSGILDE har til formål at virke for fremme af gildearbejdet i Odense,
herunder inspirere og bistå enkeltgilderne i deres arbejde, samarbejde med
landsgildeledelsen samt koordinere kursusvirksomhed, internationalt arbejde og
forbindelse til offentligheden, herunder PR.
§3
STADSGILDELEDELSEN:
Stadsgildet ledes af en Stadsgildeledelse på 3 medlemmer (STGM, STGK og STGS) –
jævnfør Landsgildets vedtægter § 7 b).
Genvalg kan finde sted, jævnfør dog § 7d i Landsgildets vedtægter.
Stadsgildeledelsen kan med bindende virkning tegne Stadsgildet ved underskrift af to af
dens medlemmer. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog
forudgående bemyndigelse af et Stadsgildeting.
STADSGILDERÅDET varetager gildernes fælles anliggender. Stadsgilderådet består af
stadsgildeledelsen og samtlige gildeledelsesmedlemmer for de Stadsgildet tilsluttede Sct.
Georgs Gilder. Formændene for udvalg og fonde deltager i stadsgilderådets møder med
taleret, men uden stemmeret.
Odense Stadsgildes repræsentanter hos samarbejdspartnere deltager med taleret men
uden stemmeret.
§4
STADSGILDETINGET er Stadsgildets øverste myndighed.
Stadsgildetinget afholdes hvert år inden udgangen af 2. kvartal, og indkaldelsen, der skal
ske med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden, kan ske i
GILDEKONTAKT for marts måned eller ved skriftlig indkaldelse til det enkelte gilde samt
Stadsgildets udvalgsformænd, formand for Goodturn Fonden af 1975 samt formand for
Højstrupvangens Parkering.
Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes vedtaget på Stadsgildeting, skal være
fremsendt til stadsgildemesteren inden 1. februar. Sådanne forslag offentliggøres i
GILDEKONTAKT sammen med indkaldelsen eller udsendes sammen med en evt. skriftlig
indkaldelse. Øvrige forslag fremsættes senest 1 måned før Stadsgildetinget.
STEMMEBERETTIGEDE er medlemmer af stadsgilderådet. Hvert medlem har
1 stemme, som evt. kan afgives ved generel fuldmagt.
Generelle skriftlige fuldmagter skal afleveres til SGK under Stadsgildetingets pkt. 1.
Fuldmagten skal indeholde navn og underskrift fra fuldmagtsgiver, samt oplysning om i
hvilket Sct. Georgs Gilde fuldmagtsgiver har en ledelsespost. Desuden skal fuldmagten
indeholde navn på den gildebror fuldmagten gives til.
Formænd for udvalg under Odense Stadsgilde og Odense Stadsgildes repræsentanter
hos samarbejdspartnere deltager med taleret, men uden stemmeret.

Gildebrødre under Odense Stadsgilde kan deltage med taleret men uden stemmeret.
§5
Stadsgildetinget er ansvarligt for Gildehusets drift, vedligeholdelse og økonomi.
Opgavernes daglige forvaltning henlægges til et husudvalg. Husudvalget udarbejder
forretningsorden som skal godkendes på Stadsgildetinget. Der skal løbende være et tæt
og kontinuerligt samarbejde mellem husudvalgets formand og stadsgildemesteren.
Desuden afholdes der mindst en gang pr. ½ år et møde mellem de to, hvor status/planer i
Stadsgildet og Husudvalget drøftes
Valg til Husudvalget gælder for 2 år.
Det enkelte gilde under Odense Stadsgilde er ansvarligt for, at der inden Stadsgildetinget
er valgt et medlem til husudvalget samt en suppleant.
Genvalg kan finde sted.
§6
Dagsorden for Stadsgildeting:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Stadsgildemesteren aflægger beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Stadsgildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab og forslag til budget
for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent (regnskabsåret er lig
kalenderåret).
5. Beretning fra samtlige gilder
6. Beretning og reviderede regnskaber for de under Stadsgildet hørende udvalg og
fonde
a. Beretning fra husudvalget
i. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget for Gildehuset
b. Beretning fra Goodturn Fonden af 1975
i. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Goodturn Fonden af
1975
7. Valg af stadsgildeledelsen og suppleanter for samme.
Det tilstræbes at:
Funktionsperioden for stadsgildemester, stadsgildekansler og
stadsgildeskatmester er 3 år.
For at opnå fornyelse og udvikling tilstræbes det, at ingen uafbrudt bestrider
samme funktion i mere end 6 år.
Det tilstræbes at udskiftning af stadsgildemester, stadsgildekansler og
stadsgildeskatmester foregår kontinuerligt med en pr. år.
8. Valg af suppleanter for STGM, STGK og STGS med funktionsperiode et år
9. Valg af 2 revisorer og suppleanter for Stadsgildets regnskab med
funktionsperiode et år
10. Valg af 2 revisorer og suppleanter for gildehusets regnskab med funktionsperiode
et år
11. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Goodturnfonden af 1975 i henhold til
fondens vedtægter.
a. Valg af suppleant til bestyrelsen
12. Valg af revisor for Goodturnfonden af 1975 i henhold til fondens vedtægter.
a. Valg af suppleant for revisor

13. Orientering fra formanden for Højstrupvangens Parkering
Stadsgildeledelsen er repræsenteret i bestyrelsen for Højstrupvangens Parkering
med en af stadsgildeledelsen udpeget gildebroder
14. Eventuelt.
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§7
Ekstraordinært Stadsgildeting skal afholdes, når stadsgildeledelsen eller mindst 1/3 af
Stadsgildets gilder ønsker det.

for

§8
Vedtægtsændringer kan ske på et Stadsgildeting, hvor de foreslåede ændringer er opført
på den udsendte dagsorden, såfremt 2/3 af gilderne er repræsenterede, og når 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.
Øvrige forslag og valg afgøres ved simpelt flertal

SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE

§9
Hvor tvivlstilfælde kan opstå, vil de for landsgildet gældende organisatoriske og
administrative vedtægter være gældende.
Vedtaget på Stadsgildetinget den 15. april 1996.
Ændret på Stadsgildetinget den 15. april 2002.
Ændret på Stadsgildetinget den 11. april 2012
Ændret på Stadsgildetinget den 21. april 2015
Ændret på Stadsgildetinget den 26. april 2017
Ændret på Stadsgildetinget den 10. juni 2020
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