Silkeborg Spejderhistoriske Forening
Bestyrelsesberetning ved generalforsamling den 30. marts
2022.
2021 er blevet til 2022. Et år er gået. Og hvilket år.
Det er positivt, at vi er sluppet af med Coronaen og alle
dens restriktioner.
Det er også positivt, at vi har fundet nye lokaler, så vi i dag
kan byde velkommen til jer i KFUM-spejdernes hytte:
Nybohytten.
Men. Det har kostet mange overvejelser og mange flere grå
hår:
Som fortalt sidste år, blev vi opsagt fra vores tidligere
lejemål med fraflytning senest den 30/4 2022.
Første prioritet har hele tiden været at fortsætte med
Spejdermuseet. Det krævede, at vi fandt nye lokaler.
Vi har været rundt for at se på adskillige lokaliteter:
Nedlagt skole på landet, kælderlokaler i industribygning,
hos diverse boligforeninger m.fl.
Konklusion: For langt væk, intet dagslys og/eller for dyre
til vores pengepung.
Samtidig forhandlinger med Silkeborg Museum, Silkeborg
Lokalhistoriske arkiv og de øvrige spejdermuseer: Hvad
kan vi aflevere hvor, hvis vi bliver nødsaget til at lukke
museet?

Foråret, sommeren og efteråret 2021 gik, nedlukning blev
mere og mere sandsynlig.

I december måned fik vi fra KFUM-spejderne, Silkeborg
Gruppe et forslag, som gik ud på at ”låne/leje” nogle
mindre lokaler, som man ikke længere havde brug for.
Nye overvejelser: Kan vi være i disse mindre lokaler.
Konklusionen blev, at det kan vi godt; men vi må aflevere
alt vores materiale om Sct. Georgs Gilderne til Silkeborg
Museum (de fysiske effekter fra 1. Gilde m.fl.) og
papirmaterialerne i øvrigt til Lokalhistorisk Arkiv.
Hvad gør vi så med de mange fysiske spejder-effekter?
Sejs-spejderne, DDS, tilbød os, at vi måtte låne så meget
plads, at vi kan deponere disse der. Effekterne kan ikke
umiddelbart beses; men hentes frem, hvis de skal bruges
ved f. eks. udstillinger m.v.
Det hele er så lykkedes. Igennem de seneste 3 måneder er
det ved hårdt arbejde med succes kommet igennem en
ekstra gennemgang af registreringerne, opdeling af
arkivalierne, fysisk flytning af det meste, så vi i dag kan
præsentere jer for vores fremtidige spejdermuseum.

Men bortset fra disse fortrædeligheder har vi kustoder som
sædvanligt arbejdet med registrering og vedligehold af de
indleverede effekter. Her skylder jeg at sige, at det har
kostet en ekstra indsats med flytningen. En særlig
anerkendelse skylder vi til Kirstine og Anders for en
formidabel indsats i forbindelse med flytningen.
Vores hjemmeside blev i 2021 besøgt ca. 125.000 gange.
Vi har deltaget i generalforsamling i den internordiske
spejdermuseums forening.
Vi forventer nu, at der kommer ro på vores hverdag, så vi
kan koncentrere os om fortsat registreringsarbejde og
forsøge at udvikle museet, så det bliver mere attraktivt at
benytte os.
Økonomi:
Den ser i dag bedre ud end længe. Tidligere måtte vi hele
tiden sidde og beregne, hvor mange måneder har vi nu råd
til at blive boende med den husleje vi betalte.
Vi har i dag 125 medlemmer. Få er kommet til, medens flere
er afgået – nogle af naturlige årsager.
Forbedringen skyldes i det hele taget vores aftale med
KFUM-spejderne. Denne beror dog på, at vi stadig er
behjælpelig med bemandingen på Spejderlopperne.
Til sidst en stor tak til kustoderne og bestyrelsen for en
aktiv indsats igennem 2021.

