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Referat fra Silkeborg Spejderhistoriske Forenings Generalforsamling 5/8 

2020.  

Der var mødt 14 medlemmer op. 

 

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

 

Beretning v. formand John B. Hahn: 

Denne generalforsamling burde have fundet sted i marts måned; men som bekendt 
kom en lille virus i vejen. Landet blev lukket ned. Der blev mødeforbud. Som det 
siges: en lille sten kan vælte et stort læs. 
Mødeforbuddet er nu hævet så meget, at vi kan afholde den vedtægtsmæssige 
generalforsamling i dag 
Som bekendt mødes vi hver manddag formiddag og arbejder med registrering af de 
spejdereffekter, som vi stadig modtager. Herudover har vi afdækket fejl i vores 
registreringssystem. Disse er nu afhjulpet, så arkivet er nu OK.  
Udover den løbende digitalisering af dagbøger, scrapbøger, billeder m.v.er vi gået i 
gang med se på detaljerne i mange af de personlige effekter, som vi har modtaget. 
Fra sidste års beretning må jeg gentage: 
Men vi har stadig brug for flere hænder for at få digitaliseret alle vore dagbøger og få 
dem lagt på nettet. Et arbejde, som sagtens kan udføres hjemmefra – på tidspunkter 
der passer dig. Vi skal nok oplære dig i teknikken 
Spejdermuseet har rigtigt mange besøgende på hjemmesiden. I 2019 blev det til i alt 
25.000 besøgende, som kommer fra alle jordens 7 kontinenter.      
Jo, silkeborgspejderne kommer vidt omkring. 
Fra tid til anden kommer der også enkeltpersoner og spejdergrupper på besøg.  
Vi er medlemmer af en internordisk forening af spejdermuseer, hvorfra vi henter 
megen inspiration. Denne forening afholder på skift rundt omkring i de deltagende 
lande seminar/generalforsamling en gang om året. Møder som vi meget gerne vil 
deltage i.  
Men vores økonomi har ikke rakt til deltagelse og ej heller til aktiviteter, som kan gøre 
spejdermuseet mere synligt.  
Foreningens økonomi hænger ikke rigtigt sammen.   
Vi har hidtil betalt huslejen af vores formue, som vi havde inden vi flyttede ind i vores 
nuværende lokaler + tilkommende gaver, donationer og kontingenter fra 
medlemmerne. 
 
 
Pt. har vi økonomi til betaling af husleje m.v. til ind i 2021. Det afhænger stadig af 
tilskud og donationer fra Alderslyst Y´s Men Club og 1. Sct. Georgs Gilde i Silkeborg 
og andre.  
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2. og 3. Sct. Georgs Gilder i Silkeborg har meddelt, at de 
ikke ønsker at støtte foreningen og dermed Spejdermuseet. 
Det er med beklagelse, at ”gamle” spejdere ikke ønsker at 
medvirke til fortællingen om Silkeborgs spejderhistorie. 
Silkeborg Kommune har også meddelt, at man ikke ønsker 
at støtte idé-betonede arkiver/museer og dermed altså 
Spejdermuseet.                                
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. 
Disse perspektiver med økonomisk kun at kunne se et halvt til et helt år frem i tiden 
er ikke optimal. Det har fået bestyrelsen til at tænke tanker: 
KFUM-spejderne i Silkeborg har et loppemarked: ”Spejderlopperne” beliggende på 
Hagemannsvej.  
Spejderlopperne har hidtil kun haft åbent mandag eftermiddag i nogle timer + 1. 
lørdag hver måned ligeledes i nogle timer. Spejderne har gerne villet udvide deres 
åbningstider; men har ikke haft mandskab hertil.  
Det skal siges, at loppemarkedet giver et pænt beløb til driften af spejdetroppene 
hvert år. 
Spejdermuseets konstante pengemangel og Spejderloppernes mangel på mandskab 
har affødt tanken, at vi fra spejdermuseets side kunne levere noget arbejdskraft, så 
lopperne kunne udvide åbningstiderne. 
Vi har foreløbigt tilsagn fra 10, som gerne vil deltage som loppevagter. Det har 
resulteret i, at vi hen over foråret - for at lære - har deltaget på åbningsdagene + i en 
pop-up-butik på torvet i 3 uger i juni.  
Aftalen med spejderne resulterer i, at vi kan forvente at få del i loppemarkedets 
overskud. 
Så har du tid og lyst til at give en hjælpende hånd i 3-4 timer fast eller en gang 
imellem vil både vi og spejderne blive henrykte.  

 
Beretningen blev godkendt. 

Anders har desuden skrevet forskellige artikler om bl.a. silkeborgspejdernes deltagelse 

i Verdensjamboreen i Birkenhead, ved Liverpool i 1929 og en kronik i anledning af 

Jørgen Nash’s 100 års fødselsdag om hans 90 års jubilæum som spejder i KFUM, som 

hverken Midtjyllands Avis eller Kristeligt Dagblad ville bringe, samt en artikel i Syn for 

sogn 2019 om Paradislejren. 

 

Regnskab ved kasserer Anna Bramming Madsen: 

Kontingentindtægterne var på 19.100,- kr. der dækker ca. halvdelen af vores husleje. 

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

14.170,- kr. 

Udgifterne på godt 33.000,- består primært af vores husleje på 29.800,-, og 1.100 til 

forbrug, samt bankgebyrer på 2.200,-. Alt i alt kom vi ud af 2018 med et overskud på 

45,- kr. 
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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 uændret kontingent på 125 kr. om året, det dækker fortsat ikke 

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

 

Valg: 

På valg var Ellen Schou og Christian Løgager, de blev begge 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. 

Kirsten og Anders har taget hul på en yderligere aktivitet og forsøger at etablere en 

slægtsforskergruppe hver anden onsdag, for at se om det kan skabe lidt interesse om 

museet. 

 

Referent   Dirigent 

Anders Hessel  Knud Jacobsen 
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