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Referat fra anden ordinære generalforsamling d. 23. marts 2017.  

Valg af dirigent John Hahn foreslog Kirsten Guttorm Andersen som dirigent. 
Kirsten blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. Der var mødt 15 medlemmer op, som blev rigeligt beværtet, for vi 
havde smurt håndmadder til 25. 

Beretning John Hahn ridsede årets begivenheder op og status for foreningens situation. 
Vi har arbejdet hårdt på at få ryddet op og sat op på hylderne. Derudover er vi 
næsten færdige med at gennemgå alle dagbøgerne, og man kan nu søge i 
databasen på rigtig mange personnavne, både de officielle og de tilhørende 
spejdernavne, ligesom man kan søge på sommerlejre patruljerne har deltaget 
i.  
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 2016 havde vi ca. 120 medlemmer men der er en del, der 
mangler at forny medlemskabet for 2017 endnu. Det er lidt skuffende, at 
opbakningen fra Sct. Georgs Gilderne ikke har været større, vi er trods alt 
arkivførende institution for de lokale gilder. 
Konverteringen af databasen fra Access til MySQL er et stort arbejde, men vi 
er kommet et langt stykke af vejen med gennemgangen af vores 
patruljedagbøger og fotograferingen af mange af vores effekter. Der er stor 
trafik på hjemmesiden, hver gang vi har tilføjet nyt.  
Vi deltager sammen med de andre spejdermuseer på Spejdernes Lejr 2017 i 
Sønderborg. Sammen med spejdermuseerne i Århus og Stenløse står vi for det 
udstillingshjørne, som skal animere nutidens spejdere til at genoptage 
patruljedagbogs-skrivningen, hvad enten det sker på papir eller elektronisk! 
Godkendt. 

Regnskab Anna Bramming Madsen aflagde regnskab. 
Indtægterne kan fortsat ikke dække udgifterne, men heldigvis har vi i lighed 
med sidste år modtaget et større gavebeløb, som i det mindste kan udskyde 
det tidspunkt, hvor vi må finde en anden løsning på lokalesituationen. 
Kultur- og Fritidsudvalgt vægrer sig fortsat mod at betale os lokaletilskud og Y-
mens og Sct. Georgs Gilderne har heller ikke bidraget. 
Bestyrelsen arbejder med forskellige ideer, dels om gavekort på et 
årskontingent, som man kan købe f. eks. til børn eller gamle spejderes 
fødselsdage og tanker om sponsorannoncer på hjemmesiden. 
Godkendt. 

Arbejdsplan, budget og 
kontingent 

John Hahn fremlagde arbejdsplanen: 
1) Registrering af effekter vi har modtaget 
2) Placeringen af effekterne indføjes i databasen (dagbøger og en del 

fysiske effekter er på plads) 
3) Digitaliseringen fortsætter med fotografering og beskrivelse af 

effekterne 
4) SL 2017 
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5) Økonomi 
 
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. 

Valg Der var genvalg til John Hahn, Anna Bramming Madsen, Anders Hessel, så 
bestyrelsen består fortsat af: 
John Hahn, Anna Bramming Madsen, Anders Hessel, Ellen Schou og Christian 
Løgager. 
Suppleanterne, Kirsten Guttorm Andersen nyvalg i stedet for Knud Jacobsen 
og Jens Jørn Clausen blev genvalgt. 
Revisorerne, Kaj Jørgensen genvalg og Kuno Nørskov fortsætter. 

Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag 

Evt. Anders Hessel demonstrerede foreningens website. 

Referent Anders Hessel 
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