Ordensreglement vedr. påklædning, diverse ordenstegn og bånd samt
andre tiltag, som kan udløse mulkt (bøde).
1. Vores eget gildeemblem ”Duen” skal bæres ved gildets egen højtidsfest samt ved
andre gilders arrangementer. Såfremt en søster eller broder glemmer at bære
”Duen” ved nævnte højtidsfest, medfører dette en mulkt på 20 kr.
2. Ved eget gildes arrangementer, møder og lignende kan ”Duen” eller ”Hertugnål”
benyttes. Såfremt en søster eller broder glemmer at bære et af disse tegn,
medfører det en mulkt på kr. 10,-.
3. Gilderådsbåndet (skråbånd i rødt og gult) skal bæres på venstre skulder til højre
hofte og med den gule farve øverst. Hos brødre bæres skråbåndet under frakken
og hos søstre bæres skråbåndet bedst efter påklædning. Såfremt ovennævnte ikke
følges korrekt, medfører dette en mulkt på 10 kr.
4. Det grønne papegøjebånd bæres på venstre skulder til højre hofte. Hos brødre
bæres skråbåndet under frakken, og hos søstre bæres skråbåndet bedst efter
påklædning. Opnår et gilderådsmedlem æren af at blive papegøjekonge eller
papegøjedronning, bæres kun gilderådsbåndet. Såfremt ovennævnte ikke følges
korrekt, medfører dette en mulkt på 10 kr.
5. Det sorte ”Overordentligkorstjæremesterbånd” bæres på venstre skulder til højre
hofte og bæres under frakken. Såfremt dette ikke bæres korrekt, medfører dette en
mulkt på 10 kr.
6. Diverse tegn og medaljer bæres hos brødrene på venstre brystlomme startende i
højre side med ”Duen” som den første og derefter efter eget ønske. Hos søstrene
bæres ”Duen” øverst på venstre side efter eget valg. Såfremt søstre ønsker at
bære en form for skråbånd til tegn eller medaljer, må farverne som i
gilderådsbåndet (rødt og gult) ikke benyttes, da skråbånd i disse farver
udelukkende må bæres af gilderådsmedlemmer. Såfremt dette ikke følges, må
sagen optages i gilderådet for beslutning, men medfører også en mulkt på 20 kr.
7. Såfremt der kaldes til ro under et af gildets arrangementer, og dette ikke
efterkommes efter en rimelig tid, opkræves en mulkt på 20 kr.
8. Forekommer der fravær til et gilderådsmøde uden at melde fraværet senest et
døgn i forvejen (dog er sygdom altid gyldigt fravær og uden seneste frist), medfører
det en mulkt på 20 kr.
9. For sen ankomst til møde eller arrangement, medfører mulkt på 10 kr.
10. Med hensyn til beklædningsreglement påpeges det, at under højtidsfesten er
brødrenes påklædning kjole og hvidt med hvid vest, hvid sløjfe, sorte sko og sorte
strømper. Søstrenes påklædning er lang selskabskjole eller lignende. Såfremt dette
ikke overholdes, vil sagen blive optaget på et gilderådsmøde, men altid medføre en
mulkt på 100 kr.
I øvrige tilfælde henvises til skråens bestemmelser og vil blive behandlet efter denne.

