7. Gildes gruppemappe
Afsnit 2.3.1 Vedtægter
1. Gildet er et mandsgilde.
2. Gildet ledes af en gildeledelse, bestående af en gildemester, gildekansler
og en gildeskatmester - og afholder hvert er inden 1. april et gildeting i
henhold til vedtægterne.
Gildeledelsen har den udøvende myndighed i alle anliggender vedrørende
gildets forhold og leder arbejdet under ansvar overfor gildeting og
landsgilderåd.
Til gildeledelsen kan ikke vælges svende.
Gildeledelsen kan med bindende virkning tegne gildet ved to af dets
medlemmer. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves
dog underskrift af den samlede gildeledelse efter forudgående
bemyndigelse af et gildeting.
3. Gildetinget, som afholdes hvert er inden 1. april, er gildets øverste
myndighed og indkaldelse hertil skal ske skriftligt til gildets medlemmer
med mindst 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på gildeting skal være gildemesteren i
hænde senest 8 dage før gildetinget.
4. Dagsorden for gildeting:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Gildemesterens beretning.
3. Gildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab og budget for
det kommende år. Herunder fastsættes kontingent for det
kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af gildeledelse.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisorer og suppleanter.
8. Eventuelt.
5. Gildehal afholdes normalt 4 gange om året. I forbindelse hermed sker
optagelser, væbneroptagelser og overførsler.
På ingen gildehal kan optages mere end to svende.
6. Gildesammenkomster foregår sædvanligvis den tredje tirsdag i hver
måned - juli undtaget.
7. Gildebrødrene har mødepligt og i tilfælde af forfald, afbudspligt?
Under særlige omstændigheder kan gildeledelsen efter anmodning
fritage en gildebroder for mødepligt i en nærmere fastsat periode.
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8. Gildeledelse udnævner en skriver og to herolder.
9. Gildeledelsen bør oprette et gildelaug. Ligeledes kan der af gildebrødrene
oprettes interesselaug.
10. Kontingentet forfalder med 1/12 den første i hver måned. Det dækker
administrationsudgifter, det almindelige traktement ved
gildesammenkomster, bidrag til hjælpearbejde, fonds og lignende.
Gildebrødre, der af gildeledelsen er fritaget for mødepligten, får
reduktion i kontingentet.
11. Gildeledelsesmedlemmerne vælges for 3 år forskudt - således at et
medlem af gildeledelsen er på valg hvert år. Gildemester, skatmester og
gildekansler.
Gildemesteren vælges normalt blandt tidligere gildeledelsesmedlemmer,
medens skatmester og kansler kan vælges blandt gildets væbnere.
Genvalg kan finde sted.
12. Ekstraordinær gildeting afholdes når gildeledelsen eller 1/3 af gildets
medlemmer kræver det.
Indkaldelse som til et ordinært gildeting.
13. Vedtægtsændringer kan kun ske på gildeting, hvor de foreslåede
fodringer er opført på den udsendte dagsorden og 2/3 af gildets
medlemmer er repræsenteret og 2/3 af de fremmødte stemmer for.
14. Hvor tvivlstilfælde kan opstå, vil de for landsgildets gældende
obligatoriske og administrative love være gældende.
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