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Referat fra første ordinære generalforsamling d. 29. februar 2016.  

Valg af dirigent John Hahn foreslog Poul Henning Sejthen som dirigent. 
Poul Henning blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. 

Beretning John Hahn ridsede tiden efter foreningens stiftelse op. 
Hvordan vi havde fået etableret lejemålet på Lillehøjvej 30 og fået flyttet alle 
effekterne, sat reoler og hylder op, som vi er ved at fylde op. 
Økonomien er fortsat et stort problem. Selvom huslejen egentlig er rimelig, så 
går det lidt trægt med at skaffe de nødvendige indtægter til driften. Med 
udgangen af 2015 havde vi ca. 40 medlemmer og nu er medlemstallet steget 
til knap 70, men vi skal længere op for at kunne dække en udgift på 20.000 + 
vand, varme og el. Det er lidt skuffende, at opbakningen fra Sct. Georgs 
Gilderne ikke har været større, vi er trodsalt arkivførende institution for de 
lokale gilder. 
Konverteringen af databasen fra Access til MySQL er et stort arbejde, men 
nødvendigt, hvis vi skal gøre alvor af at digitalisere arkivet og gøre det 
tilgængeligt for interesserede spejdere og gildebrødre, inden vi bliver nødt til 
at afleverer materialet på Lokalhistorisk arkiv. 
Godkendt. 

Regnskab Anna Bramming Madsen aflagde regnskab. 
Vi havde haft udgifter til husleje, etablering og flytning, samt kontorhold på 
knap 25.000, som blev dækket af det ekstraordinære tilskud fra Silkeborg 
Kommune, vi fik for at flytte ud af kælderen på Nordre Skole. Vi har derfor 
fortsat en formue på knap 37.000. 
Der var kritik af, at vi endnu ikke havde fået søgt lokaletilskud fra Kultur- og 
Fritidsudvalgt og Y-mens. 
Godkendt. 

Arbejdsplan, budget og 
kontingent 

John Hahn fremlagde arbejdsplanen: 
1) Udpakning af de sidste effekter og opsætning på reoler og hylder 
2) Konvertering af database færdiggøres 
3) Placeringen af effekterne indføjes i databasen 
4) Digitaliseringen fortsætter med fotografering og beskrivelse af 

effekterne 
5) I den kommende weekend har vi en mindre udstilling på 

Langsøskolen, hvor KFUM-spejderne afholder kursus 
6) Dertil kommer måske forberedelse af andre udstillinger i ”tomme” 

forretninger i løbet af sommeren og på Spejdernes lejr i 2017. 
Anna Bramming Madsen fremlagde budgettet og forslag om uændret 
kontingent, selvom budgettet indebar, at vi spiser af formuen, men vi må 
lægge os lidt i selen for at skaffe flere medlemmer og udvirke lokaletilskud fra 
Silkeborg Kommune. 
Godkendt. 
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Valg Der var genvalg til Ellen Schou og Christian Løgager, så bestyrelsen består 
fortsat af: 
John Hahn, Anna Bramming Madsen, Anders Hessel, Ellen Schou og Christian 
Løgager. 
Suppleanterne, Knud Jacobsen fortsatte og Jens Jørn Clausen blev genvalgt. 
Revisorerne, Kaj Jørgensen fortsatte og Kuno Nørskov blev genvalgt. 

Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag 

Evt. Anders Hessel demonstrerede foreningens website. 
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