
Generalforsamling 2018-03-22 i Silkeborg Spejderhistoriske Forening. 
Der var mødt 13 medlemmer op til generalforsamlingen. 

1. Formand, John Hahn, bød velkommen og foreslog Knud Jacobsen som dirigent og Anders 
Hessel som referent, begge valgt. 
 

2. Formandens beretning: 
Der er hver mandag formiddag 8-10 gamle spejdere, der mødes over en kop kaffe inden 

man går i gang med dagens opgaver, der i det forløbne år primært har gået på at få tingene 

på rette hylde og vi er nu i gang med at gennemgå det hele en gang til for at få effekterne 

mere udførligt beskrevet i vores database. Selvom vi stadigvæk har mange dagbøger, som 

endnu ikke er scannet, tager vores scanne-team en pause fra dagbøgerne, for at tage hul 

på fotos, dias og scrap-bøger. Vi har også fået en del materiale ind, som endnu ikke er 

registreret, bl.a. fra tamburkorpset og 3 flyttekasser fra KFUM plus 2 gamle dagbøger fra 

KFUM i trediverne, så vi keder os ikke. 

Sammen med de andre spejdermuseer lavede vi et museumstelt på Spejdernes Lejr 2017 i 

Sønderborg, der blev besøgt at 11.000 spejdere, vi talte ikke de voksne, men spejderne fik 

udleveret et score-kort ved indgangen, så de rundt på de 8 stande kunne optjene point til at 

erhverve det lilla museumsmærke til uniformen, så derfor ved vi, hvor mange spejdere vi 

havde igennem. 

I år har ulvearbejdet 100 års jubilæum. I den anledning har Stenlænderne udarbejdet et 

stofmærke, som de spejdere, vi får besøg af i år, kan erhverve ved at gennemføre 

Ømfodsprøven. Det lykkedes for en flok Thorning-spejdere d. 21. marts. 

Ud over enkeltpersoner har en gruppe fra 3. Sct. Georgs Gilde i Viborg besøgt museet, 

som efterfølgende er gået i gang med at lede efter gamle spejdervenner. 

Vi har også været vært for et ka-du-huske arrangement for tidligere spejdere i DDS 2. 

Silkeborg Trop. Hele 25 mand mødtes til en meget hyggelig lørdag eftermiddag. Et 

arrangement vi gerne gentager, også hvis andre spejdergrupper er interesserede i noget 

lignende. 

Selvom vi har haft et mindre overskud i 2017, så er økonomien stadig stram. Med 150 

medlemmer er det kun pga. mange frivillige donationer fra enkeltpersoner, Alderslyst Y’s 

Men Club, Den midtjyske Bladfond og 3 computere fra Jyske Bank, at vi kan betale vores 

husleje, det ville være dejligt, hvis alle medlemmerne gik ud og tegnede 2 nye medlemmer, 

så vi nåede op på 400 medlemmer, ellers kommer vi ikke uden om en kontingentforhøjelse 

engang i fremtiden. 

Til sidst opfordrede formanden til at mindre grupper afholder deres møder i spejdermuseet. 
Det gælder vore medlemmer og grupper i f. eks. Sct. Georgs Gilderne og Y´s Men 
Clubberne. Der er køkkenfaciliteter til 10-12 personer. Selvfølgelig med høflig 
selvbetjening. 

Som allerseneste nyt oplyste formanden, at 1. og 2. Sct. Georgs Gilde i Silkeborg på deres 
gildeting har vedtaget at støtte spejdermuseet med 25 kr. pr. medlem pr. år. Og vi får 
tilsendt en patruljedagbog fra 1934-1936 for Vibe-patruljen KFUM-spejderne. Arvingerne 
fandt dagbogen i boet fra en gammel silkeborg-spejder, der udvandrede til Sverige omkring 
1950. 



Til slut takkede formanden kustoderne for trofast at møde op hver mandag for at give en 
hånd med ved konserveringen af spejderminderne i Silkeborg kommune. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Regnskab. 
Kasserer, Anna Bramming Madsen, fremlagde regnskabet.  
Der var kontingentindtægter på 14.200,- og gaver på 24.680,- i alt 39.080,- kr. 
Der havde været udgifter på 32.405,-, heraf 28.815,- i husleje, det har givet et resultat på 
6.675,- kr. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Arbejdsplan, budget og kontingent. 

 

Arbejdsplan 2018. 

1. Vi fortsætter gennemgangen af alle vore effekter og materialer med henblik på, 

at få dem placeret korrekt i registreringssystemet og på hylderne, således at det 

fremover bliver lettere at finde frem til en specifik detalje. 

2. Vi fortsætter også arbejdet med at digitalisere alt, hvad museet indeholder. 

3. Vi skal have gennemgået og registreret vores store beholdning af dias og 

billeder. 

4. Vi har en hel del filmmateriale. Det skal også gennemses og registreres. 

5. I den nærmeste fremtid skal vi mødes med Silkeborg Frivillige Center for at finde 

ud af om man der besidder viden som vi evt. kan gøre brug af. 

6. Etablere kontanter til Silkeborg, Thorning og Gjern lokalhistoriske arkiver samt til 

Sejsspejderne for at få de spejderarkivalier som er placerede disse steder 

registrerede. Så de fremover kan indgå i vores database, men med placering de 

angivne steder. 

7. Etablere kontakt til Jørgen Sørensen og Per Therkildsen, som har meget store 

fotosamlinger fra bl.a. spejder- og gildearrangementer. 

8. Som altid skal vi til have registreret de spejdereffekter, dagbøger og andet 

spejdermateriale, som vi til stadighed får indleveret. 

9. Vi er også på jagt efter nye medlemmer, så vores økonomi kan forbedres. 

10. Vi skal også fortsat søge økonomisk støtte hos diverse fonde og firmaer. 

11. Vi mangler også kontakt til mange af de spejdergrupper, som er eller har 

eksisteret i Silkeborg, Kjellerup, Gjern og Them kommuner. 

 



Budget og kontingent: 
Forventet budgetunderskud på 8.800,-, men vi fastholder et kontingent på 100,- endnu et 
år. 
 

5. Valg. 
Der var genvalg af Ellen Schou, Christian Løgager og Anders Hessel til bestyrelsen. 
 

6. Der var ingen indkomne forslag. 
 

7. Evt.  
Det blev diskuteret, hvordan vi kan komme i kontakt med flere gamle spejdere. Det er et 
stort detektivarbejde. 
 
 
Dirigent og formand takkede for god ro og orden. 
 
Referent:   Dirigent: 
Anders Hessel   Knud Jacobsen 


