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Referat fra Silkeborg Spejderhistoriske Forenings Generalforsamling 4/3 

2019.  

Der var mødt 15 medlemmer op. 

 

Valg af dirigent: Knud Jacobsen og referent: Anders Hessel. 

 

Beretning v. formand John B. Hahn: 

Endnu en gammel silkeborgspejder – Per Therkildsen – er indtrådt i 
kustodernes kreds. Velkommen. 
Det hjælper med til at få arbejdet med registrering og appetitliggjort alle vores 
effekter og informationer om spejderne i Silkeborg kommune. 
Men vi har stadig brug for flere hænder for at få digitaliseret alle vore 
dagbøger og lagt dem på nettet. Et arbejde, som sagtens kan udføres 
hjemmefra – på tidspunkter der passer dig. Vi skal nok oplære dig i teknikken. 
Livet i foreningen og i spejdermuseet går i øvrigt sin vante gang med 
fremmøde og arbejde hver mandag formiddag. Som altid er kaffen klar fra kl. 
9.30. Også til dem der bare dukker op. 
Der var gået lidt skuddermudder i indplaceringen af effekter på hylderne under 
flytningen, det har vi fået rettet op på, ligesom scrapbøgerne nu bliver 
gennemgået og sat på nettet i det omfang, det kan lade sig gøre i f.t. 
ophavsret. 
Af væsentlige begivenheder i årets løb set med spejderøjne er fusionen 
mellem 1. og 3. Silkeborg, DDS, med 1. Silkeborg som den fortsættende. Man 
har valgt 3. Silkeborgs hytte – Almindsøhytten – som fremtidigt hjemsted for 
troppen, idet lokalerne er større og bedre end de gamle på Lyngbygade. 1. 
Silkeborgs grønne tørklæde er blevet udskiftet med 3. Silkeborgs grå med rød 
kant. 
Fusionen har også bevirket, at man ikke længere har brug for lokalet på 
Lyngbygade – som i parentes bemærket blev erhvervet helt tilbage i 1936 – 
hvorfor det er blevet sat til salg. 
Spejdermuseet har benyttet lejligheden til at gennemfotografere lokalerne, 
som de ser ud i 2019, det kan ses på hjemmesiden.   
Spejdermuseet har rigtigt mange besøgende på hjemmesiden. I 2018 blev det 
til i alt 24.500 besøgende, som kommer fra alle jordens 7 kontinenter. Jo, 
silkeborgspejderne kommer vidt omkring. Vi har i årets løb haft besøg af flere 
spejdergrupper, Sct. Georgs Gilde grupper og har haft en historisk vandretur i 
Silkeborg midtby hvor vi fortalte om de steder DDS, DDP og KFUM-spejderne 
startede for godt 100 år siden. 
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Foreningens økonomi hænger ikke rigtigt sammen. 
Budgetdebatten kommer senere.  
Vi har hidtil betalt huslejen af den formue, vi havde, 
inden vi flyttede ind i vores nuværende lokaler + 
tilkommende gaver og donationer.  
Pt. har vi økonomi til resten af året 2019 måske lidt 
længere. Det afhænger af tilskud og donationer som 
Alderslyst Y´s Men Club og 1. og 2. Sct. Georgs Gilder i Silkeborg og andre. 
Det levner slet ikke råderum til at foretage investeringer i de ting, vi udadrettet 
ønsker at udvide vore aktiviteter med i den hensigt at gøre museumsdelen 
attraktiv for publikum at besøge eller deltage i. 
 
Med disse udsigter har vi søgt om lokaletilskud hos Silkeborg Kommune; men 
her er man ikke tilbøjelig til at yde tilskud til ”interessemuseer”, selvom man 
bryster sig af at være ”Outdoor hovedstad” og desuden understøtter 
Brandmuseet og Landbrugsmuseet. Vi arbejder dog videre med sagen. 

 
Beretningen blev godkendt. 

 

Regnskab ved kasserer Anna Bramming Madsen: 

Kontingentindtægterne var på 14.950,- kr. der dækker ca. halvdelen af vores husleje. 

Derudover har vi fået gaver fra Alderslyst Y’smen Club og enkelte medlemmer på i alt 

10.730,- kr. og 3 computere fra Jyske Bank og BRF-Kredit. 

Udgifterne på knapt 43.000,- består primært af vores husleje på 30.000,-, men vi har 

også købt en computer til 6.400,- og brugt 4.500,- på nye plancher i f. m. Folkemødet 

på Bindslevs Plads/Biblioteket. Alt i alt kom vi ud af 2018 med et underskud på 16.586,- 

kr. der tages af formuen. 

 

Arbejdsplan ved John B. Hahn: 

Vi vil prøve om vi kan opgradere nogle af vores opgaver til projekter, som vi nemmere 

kan søge tilskud til. F. eks. har vi planer om en bogudgivelse, som dog næppe bliver 

færdig i indeværende år. 

Vi skal prøve om vi kan tegne sponsor-annoncer til vores hjemmeside. 

 

Budget ved Anna Bramming Madsen: 

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse til 125 kr. om året, det dækker fortsat ikke 

huslejen, men vil på den anden side ikke få mange til at opgive medlemsskabet. 

 

Valg: 
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På valg var Anna Bramming Madsen, John B. Hahn og 

Anders Hessel, de blev alle genvalgt. 

 

Indkomne forslag: 

 Der var ingen indkomne forslag. 

 

Evt. 

Det blev foreslået at kontakte Midtjyllands Avis og TV2OJ. Det vil vi også rigtig gerne, 

men man får dem næppe til at dukke op uden madding på krogen, og det tager tid at 

udarbejde materiale, der kan vække interessen hos en journalist, så det ville være 

dejligt, hvis vi var en snes frivillige eller flere, i stedet for et dusin. 

Det manglende lokaletilskud kom op igen. Vi har haft besøg af kulturudvalgsformand 

Johan Brødsgaard. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at få vores ansøgning om 

lokaletilskud igennem til udvalgets dagsorden. Den bliver administrativt afvist af kultur- 

og borgerservicechef John Bøgelund Frederiksen, der henholder sig til en aftale, han i 

sidste byrådsperiode lavede med den forrige kulturudvalgsforkvinde Gitte Willumsen, 

der satte os ud af de i forvejen meget ringe lokaler på Nordre Skole. 

 

Referent   Dirigent 

Anders Hessel  Knud Jacobsen 
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