Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Københavns Stadsgilde

Københavns Stadsgildes vedtægter.
§ 1. Område.
Stadsgildet (SG) omfatter samtlige københavnske Sct. Georgs Gilder.
§ 2. Love.
SG arbejder efter de til enhver tid gældende love for Sct. Georgs Gilderne i
Danmark.
§ 3. Stadsgildeledelsen.
Den daglige ledelse varetages af stadsgildeledelsen (SGL), der består af stadsgildemester (SGM), stadsgildekansler (SGK), stadsgildeskatmester (SGS), stadsgildets internationale sekretær (DIS), stadsgildets uddannelsessekretær (DUS)
og stadsgildets PR-sekretær.
Københavns Stadsgilde tegnes af den samlede Stadsgildeledelse ved køb eller
salg af fast ejendom. I øvrigt kan Københavns Stadsgilde tegnes af Stadsgildemesteren i forening med to af Stadsgildeledelsens medlemmer – disse tre
stadsgildeledelsesmedlemmer kan meddele prokura til enkeltpersoner til at disponere over Københavns Stadsgildes frie midler.
§ 4. Stadsgilderåd.
Stadsgilderådet (SGR) består af SGL, samtlige gildeledelsesmedlemmer i de københavnske Sct. Georgs Gilder, formand og kasserer for Det Københavnske Sct.
Georgs Fond, Gildegården – samt formand og kasserer for alle laug under Københavns Stadsgilde.
Stadsgilderådsmøde afholdes kun, når stadsgildeledelsen finder det relevant,
eller når flertallet af stadsgilderådets medlemmer beder stadsgildeledelsen om
afholdelse af et stadsgilderådsmøde og angiver den dagsorden, der ønskes behandlet.
§ 5. Stadsgildeting.
Ordinært stadsgildeting (SGT) afholdes hvert år i maj måned. SGT indkaldes
skriftligt med mindst 14 dages varsel.
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Forslag, der ønskes behandlet på tinget, skal være SGM i hænde senest 1. april.
Sådanne forslag og SGLs egne forslag skal udsendes til SGR sammen med indkaldelsen til SGT.
Ved afstemninger har hvert gilde 3 stemmer, og hver bestyrelse har 2 stemmer.
Desuden har SGL og SGs faste medarbejdere og udvalgsformænd stemmeret.
Et SGR-medlem kan ved forfald overdrage sin stemmeret til en stedfortræder
eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem af SGR. Et SGR-medlem kan dog
højst repræsentere tre ikkemødte SGR-medlemmer.
Øvrige medlemmer i de københavnske Sct. Georgs Gilder kan deltage i SGT med
taleret, men uden stemmeret. Efter indbydelse fra SGL kan andre deltage i SGT
med taleret, men uden stemmeret.
Alle vedtagelser bortset fra vedtægtsændringer sker ved simpel stemmeflerhed. Såfremt der opstilles flere end én kandidat til en post, sker valget ved
skriftlig afstemning.
Dagsorden for ordinært SGT skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmeudvalg.
2. Godkendelse af referat af forrige møde.
3. SGM aflægger beretning til godkendelse.
4. SGS aflægger revideret regnskab til godkendelse.
5. Godkendelse af skriftlige beretninger og reviderede regnskaber fra SGfonde, faste SG-laug og faste SG-udvalg.
6. Bestyrelsen for Det Københavnske Sct. Georgs Fond, Gildegården orienterer
om fondens virksomhed samt fremlægger revideret regnskab og budget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til Det Københavnske Sct.
Georgs Fond, Gildegården.
8. Behandling af indkomne forslag – herunder forslag til budget og kontingentfastsættelse for det kommende år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til laug under Københavns Stadsgilde
10. Valg af stadsgildeledelse for det kommende år.
11. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
12. Eventuelt.
§ 6. Ekstraordinært stadsgildeting.
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Ekstraordinært SGT skal afholdes, når SGL eller mindst 1/3 af de københavnske
gilder ønsker det. Indvarsling til tinget, der skal foregå som til ordinært SGT,
skal ske snarest muligt og senest en måned efter, at SGL har modtaget anmodning herom. Indkaldelsen skal indeholde udførlig angivelse af de sager, der ønskes behandlet.
Til vedtagelse af et forslag på et ekstraordinært SGT kræves simpelt stemmeflertal af de fremmødte stemmer, bortset fra vedtægtsændringer, jvf. § 9.
§ 7. Fonde og laug.
Laug til særlige formål kan oprettes efter særregler, som vedtages på SGT.
Alle laug er underlagt ”Fællesregler for Laug under Københavns Stadsgilde”.
Fonde, som er selvstændige i fondslovgivningens betydning, er ikke underlagt
Sct. Georgs Gildernes love og vedtægter.
Opløsning af registrerede fonde under Københavns Stadsgilde og ændring af
fondens vedtægter kræver fondsmyndighedens og justitsministeriets samtykke.
§ 8. Aktiviteter.
Intet københavnsk gilde, fond, laug eller udvalg må uden SGL-godkendelse henvende sig til kredse uden for gildebevægelsen med henblik på indsamlinger,
salg m.v., jvf. dog § 2.
§ 9. Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan ske på et SGT, hvor de ønskede ændringer er anført i
den udsendte dagsorden, såfremt 2/3 af de københavnske gilder er repræsenteret, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Vedtaget den 14. april 1969, ændret 5. maj 1987, 2. maj 1989, 13. maj 1996, 2. maj
2002, 8. maj 2012, 28. maj 2015, 10. maj 2016, 29. maj 2018 og senest 27. august
2020.
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