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ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2019
ALLE

Onsdag den 10. april 2019 kl. 18:30
Distriktsrådsmødet er i Medborgerhuset.

1. GILDE

Tirsdag d. 23. april kl. 19.00
Sct. Georgs Gildehal i Paradishytten.
Gruppevis tilmelding til Anna Bramming
Madsen 86 82 04 53 senest søndag d. 14
april.
Mandag, den 20. maj 2019 kl. 18.30
Vårtur—se nærmere inde i Øksen
Gruppevis tilmelding til Birthe Skov. Mobil
2024 5109 eller mail Birthe@skov01.dk
senest 15. maj 2019

2. GILDE

Torsdag den 25. april kl. 19:00 på Marienlund Plejecenter: Sct. Georgs Gildehal.
Gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk senest tirsdag den 15.
april. – Bemærk datoen på grund af Påsken.

3. GILDE

Fredag den 26. april 2019 kl. 18:00 i Lunden
Sct. Georgs Gildehal

KJELLERUP Onsdag den 23. april 2019 kl. 18:00 i
Blokhuset i Hald—Sct. Georgs Aften med
ægtefæller

1. Sct. Georgs Gilde
Virksomhedsbesøg den 11. februar 2019

I strålende solskin mødte 28 gildebrødre op til et besøg på Jysk Arena.
Vi blev budt velkommen i Cafe` Carlsberg, af Daniel, som skulle være vores
guide.
Den store indgangsfoyer hedder Reimerfoyer
efter hovedsponsoren.
På turen rundt i huset, kom vi bl.a. i kælderen, hvor vi så spillernes omklædningsrum.
Her har hver spiller et rum med navn, akkurat
som i børnehaven. Her er tilknyttet fysioterapeuter, massører og der er spa og koldvandsbassin. Talentholdene, helt ned til 11
år, må klare sig med udebaneholdenes omklædningsrum. Fra 7. klasse kan drengene
komme på fodboldcollege, hvor den almindelige skolegang indpasses i fodboldtræningen. Der findes et talentudviklingsprogram, men ikke et talentafviklingsprogram’, for dem, som ikke klarer sig mentalt eller fysisk, men som alligevel har satset hele det sociale liv på drømmen om en fodboldkarriere.
Igennem spillertunnellen kom vi op på selve stadion. Hørte her, hvor meget
det kræver at holde en kunstgræsbane. Den
skal både børstes, fejes og have granulat på,
og når der spilles kampe, skal den også vandes, for så glider bolden bedre, og hvis spillerne falder, glider de også, frem for at slå sig.
I spillertunnellen står spillere og dommere klar
5 min før kampstart.
Der er plads til 10.244 tilskuere, heraf siddeplads til 6000.
De forskellige farvede stole, har man lavet,
dels fordi det ser godt ud, men også er et trick man har lavet, for at camouflere, når der ikke er så mange tilskuere under kampene.
Fra kommentator/presserummet styres alt teknologien i hele huset. Når TV er
til stede, styrer de alt, da de har købt rettighederne til kampene. Alt skal gå
efter en snor, da hvert minut er kostbart.
I loungeområdet, er der tre afdelinger med hver deres sponsor. Her er der
mulighed for at købe sig ind til en enkelt kamp, hvad mange firmaer benytter
sig af. Der kan være op til 1200 i loungeområdet.
Øverst oppe i huset findes også 2 Skybokse, som udlejes til møder, konferencer m.m.
I hele huset er der 12 ansatte + 5 i cafeen, dertil kommer ca. 150 frivillige
personer.
Et godt informativt besøg, blev afsluttet med tak til guiden, som blev belønnet
med et par gode flasker rødvin.
Ref. Kirstine.
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1. Sct. Georgs Gilde
Referat fra Gildeting den 11. marts 2019

Mødedeltagere 27
Fraværende var Anna Bramming, Verner Laursen, Else Vigh, Kurt Broesbøl,
Eigil Hovaldt og Poul Vagnholm
1. Valg af dirigent: Bo Petri Jeppesen
Referent: Mette Yde
Stemmetællere: Hanne Jeppesen og Ove Rørsted
Dagsorden:
2. Gildemesterens beretning:
Året 2018 har været et begivenhedsrigt år for 1. Gilde, fordi vi fyldte 80 år.
Vi startede året, som vi plejer med vårtur, som i år gik til Virklund, hvor vi besøgte 1. Silkeborg trops spejderhytte. Gine-gasserne var vært med en lille en
til halsen. Turen gik videre til Nøjkærhus, hvor vi havde gætteleg og fik et dejligt traktement med grillpølser og kartoffelsalat og desuden kaffe og kage.
Friluftsgildehallen den 14. juni i Paradislejren. 2. Gilde stod for arrangementet. Gildet blev afholdt indendørs, så vi behøvede ikke at frygte for regnvejr
September havde vi høsttur med Peter Skovmos Nielsen som guide. Vi var
på Alheden, og fik mange historiske oplysninger, om naturen, kartoffeltyskerne m.m. Vi sluttede på Grønhøj Kro, hvor krofatter underholdt os med sang
og historier.
Septembergildehal blev afholdt i Paradislejren, hvor Grethe Stausgaard havde 40 års jubilæum og Hanne Wind holdt 5-minutter om ”Stafet for livet”, og
Steen Rossen underholdt med Benny Andersen sange til eftergildehal 24. oktober blev gildet 80 år, og det fejrede vi ad to omgange. Først med gildehal
den 22. oktober, hvor landsgildeskatmester Paula Mikkelsen med ægtefælle
og distriktsgildemester Bent Praastrup, ligeledes med ægtefælle, deltog.
Desuden deltog de øvrige gildemestre fra Silkeborg, Niels Peter Sørensen
med frue, Asta Overgaard og Birthe Uhrskov med ægtefælle. Der var mange
taler og lykønskninger til os, og desuden et emblem til vores fane og diverse
flasker.
Ove Rørsted holdt 5 minutter om begrebet lykke. Else og Ove Hald blev hyldet som 25 års jubilarer. En særdeles festlig aften, også takket vores dejlige
gæster Lørdag den 27. oktober holdt vi så fødselsdagsfest på Svostrup Kro
med dejlig mad og fin underholdning Fællesrådets november-arrangement
måtte desværre aflyses på grund af manglende tilslutning.
Julearrangementet stod Kjellerup for. Julegudstjenesten blev afholdt i Levring
Kirke og vi fortsatte på Skovbakken, hvor vi ud over dejlig mad spillede om de
flasker, vi havde fået foræret til Gildets fødselsdag.
Nytårsgildehal havde vi i Golfklubben. Agnethe Frederiksen blev optaget som
væbner, der i sit svar, talte om, hvad hun forstår ved at være venlig og forstående over for andre - et flot svar. Anders Hessel holdt 5 minutter om tid i forbindelse med nytårstaler. Efter gildehal kom Christian Fischer og fortalte om
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sin baggrund og sit virke på Silkeborg Museum. Et meget spændende indlæg
Virksomhedsbesøget i februar gik til Jysk Park. En spændende oplevelse,
men desværre ingen kaffe.
Gildemesteren takker alle af hjertet for jeres støtte og opbakning.
Bemærkning til gildemesterens tale kom fra John Hahn, som gav udtryk for,
at Jytte Hahn var gået imod Fællesrådets afgørelse med hensyn tilskud på kr.
25 til Spejdermuseet fra hver gildebror i alle tre gilder, som Fællesrådet ikke
kunne tilslutte sig. Men John Hahn takkede for tilskuddet fra 1. Gilde. Jytte
Hahn tog kritikken til efterretning. Gildemestertalen blev godkendt.
3. Statistik:
Vi er 33 gildebrødre. Grete Lorange er overført til gildet i Bramminge
11 riddere
22 væbnere
Gennemsnitsalder: 79,0 år
Anciennitet: 30,8 år
Statistik blev godkendt
4. Regnskab
Stolt over regnskabet. Underskuddet er på kr. 7.801. Der var budgetteret med
kr. 10.000.
Gildearrangementet blev på kr. 35.358, det var budgetteret til kr. 18.000.
Kassebeholdning er p.t. på kr. 20.492
Regnskabet er revideret. Regnskabet blev godkendt
5. Budget
Lille overskud på kr. 600. Budgettet blev godkendt.
Kontingentet for 2019 er uændret
6. Indkomne forslag
Gruppe 1 forslog at overskydende beløb i forbindelse med afholdelse af gildearrangementer skulle gemmes til andre arrangementer, i stedet for at overdrage beløbet til skatmesteren. Forslaget kom, fordi grupperne tit havde fået
afslag fra skatmesteren om ekstra penge til underholdning eller foredrag.
9 stemte for forslaget.14 stemte imod. 4 stemte hverken for eller imod
Forslaget blev ikke vedtaget. Det bliver, som vi plejer.
Steen Rossen forslag lød på køb af mikrofon og højtalere.
Ove Hald har undersøgt, hvad det vil koste at investere i et anlæg. Prisen ligger på ca. kr. 1.500
Eventuelt prøve at kontakte Paradislejren for at høre, hvad deres planer er,
for eventuel anskaffelse af anlæg.
Agnethe Frederiksens mand har et anlæg, som vi må prøve. Vi vil prøve anlægget til vor næste gildehal i april måned.
Alle fremmødte gildebrødre stemte for forslaget.
Fællesrådet vil høre, om vi skal fortsætte med november-arrangementer
10 gildebrødre stemte for
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6 gildebrødre var imod
11 gildebrødre stemte hverken for eller imod
1. Gilde anbefaler at november-arrangementet fortsætter
7. Beretning fra Fællesrådet
Regnskabet var ikke særligt nemt at gennemskue. Men der var trods alt et
overskud på ca. kr. 26.000
Regnskabet blev godkendt
8. Beretning fra gildets laug
Good Turn Lauget
Som noget nyt har vi i indeværende år, fået overdraget Funder Plejecenter fra
Jytte Hahn/Erna Bornhøft. Det vil sige, vi har 5 plejecentre som vi besøger 2
gange om året. Plejecentrene og deres beboere er glade for, at vi kommer,
og beboerne er begyndt at kende os, fordi vi det i nogle år, har været de
samme personer, der kommer fra de tre gilder.
Økse-Lauget
Kirstine Tagmos: Ikke alle indlæg kommer til gennemlæsning hos udvalget
Alle indlæg skal sendes til Øksens postkasse. Lauget kører godt
9. Beretning fra grupperne
Gruppe 1: Hyggelige sammenkomster i de respektive hjem, har besøgt spejdermuseet, Det ny Teater og traveture i naturen
Gruppe 2: Gruppemøderne afholdes i dagtimerne. Gruppen stod for Fødselsdagsgildehal. Gåture i Silkeborg og Omegn og derefter socialt samvær.
Besøg på Spejdermuseet
Gruppe3: Sygdom undervejs. Der har især været 2 arrangementer som har
taget en hel del planlægning – Nytårsgildehal og Vårtur. Julehygge hos Hanne Wind og besøg på Museum
Gruppe 4: Gruppemøderne er i dagtimerne. Ture til kirker, Museum Moesgaard, Silkeborg Museum og emnet ”en ting eller en person, der har betydet
noget for en”
Spejdermuseet
Takker for tilskuddet fra 1. Gilde. Ikke alt er registreret endnu. Mødes hver
mandag kl. 9.30. Alle er velkomne til et besøg eller eventuel afholdelse af
gruppemøder. Spejdermuseet får ingen tilskud fra Silkeborg Kommune, hvorimod Randers får deres husleje dækket af kommunen.
Den store omkostning er huslejen. Spejdermuseet har ca. 25.000 besøgende
på deres hjemmeside, som kommer fra alle steder i verdenen
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Paradislejren
Paradislejren kom ud med et overskud på ca. kr. 148.000. Den gamle bestyrelse er stadigvæk officiel. Ændringer af vedtægter er sendt til Civilstyrelsen,
og det vil tage op til et år, før de nye vedtægter er på plads. Når de kommer,
kan vi sige farvel til vort engagement i lejren.
Fællesrådet udpeger gildernes repræsentant til bestyrelsen.
Man forventer at udlejningsindtægterne vil stige fra kr. 270.000 i 2018 til kr.
370.000 i 2019.
10. Valg af gildemester og faneherold
Der er ikke kommet nogen forslag til gildemesterposten. Jytte Hahn er villig til
at tage 2 år mere, men så er det også slut. Gildemesteren må i følge vedtægterne maksimum sidder 6 år i træk. Faneherold blev Jørgen Labansen
11. Valg til laug
Øksen: Kirstine Tagmos og Ruth Labansen
Good Turn Lauget: Grethe Stausgaard, Ruth Labansen, Mette Yde
Museumslauget: John Hahn, Anders Hessel, Anne Bramming Madsen
12. Valg af revisorer
Alice Drewsen og Grethe Stausgaard
13. Valg af suppleanter
Erna Bornhøft og Birthe Skov
14. Afholdelse af gildehaller
Golfklubben blev foreslået på grund af gode lokaler, gode busforbindelser.
Andet forslag var Marienlund Plejecenter. Midt i byen.
Paradislejren var det sidste forslag. Ove Hald havde undersøgt, hvad det koster at få gjort rent og lade opvasken stå. Prisen er kr. 600. Vores grej kan
blive stående. Som gamle spejdere bør vi støtte Paradislejren og på den måde stadig have lidt kontakt til spejderne Der var overvældende flertal for at
fortsætte med Paradislejren.
Det er op til Gildeledelsen at bestemme, hvor nytårsgildehallen skal holdes.
Riverboat: Telt på torvet, der skal passes - der skal bruges 20 personer.
Skemaet kommer i løbet af 1-2 uger. Kirstine Tagmos fik stor ros for hendes
store arbejde.
Eventuelt
Ingen indlæg
Gildeting er slut. Tak for god ro og orden
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1. Sct. Georgs Gilde

Vårtur den 20. maj 2019 kl. 18.30

GLÆD jer. Nu kommer våren og hermed årets vårtur.
Vi skal mødes på opsamlings pladsen ved Resenbro motorvejs kryds.
Her fordeler man sig i bilerne og kører mod 1. mødested: Tvilum Kirke.
Aftenen slutter med kaffe og kage på Svostrup kro. Betaling herfor påhviler
hvert enkelt medlem.
Klæd jer på efter vejrforhold. Alle kan deltage. Kun ganske korte gåture.
Tilmelding gruppevis til Birthe Skov. Mobil 2024 5109
eller mail Birthe@skov01.dk.
Senest 15. maj 2019
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2. Sct. Georgs Gilde
Gildeting 14. marts 2019
Gildemester Niels Peter Sørensen bød velkommen til de 26 fremmødte Gildebrødre.
1. Valg af dirigent og protokolfører.
Steen Stensgaard blev valgt til dirigent og Hanne Andersen til protokolfører.
Viggo Hartmann og Aase Grud Hansen blev valgt til stemmetællere.
2. Gildemesteren aflægger beretning for gildeåret 2018/19.
Vi har afholdt mange arrangementer siden sidste gildeting og mange gildebrødre har deltaget i endnu flere i gilderegi eller som repræsentanter for gildebevægelsen. Og vi er stadig rimelig gode til at møde frem. Til vore egne
gildearrangementer har vi en mødeprocent på 72,3 % - det er faktisk en forbedring siden sidste år med 1 hel %, Det er fordelt med 4 GB der har 100%
fremmøde, 9 GB med 90% fremmøde og 6 med over 80%, og gennemsnitlig
har vi været 28 GB pr. møde. Friluftsgildehallen i Paradislejren havde besøg
af 19 af os, medens Fællesrådets arrangement i november blev aflyst pga. for
få tilmeldinger.
Vi er nu 37 gildebrødre.
I september deltog jeg i Gildemesterstævnet i Horsens.
Vi blev på stævnet konfronteret med de økonomiske konsekvenser af at fortsætte den nuværende kurs, som er karakteriseret ved et faldende medlemstal, men en fortsat omkostningstung organisation.
Der har i 2018 været 7 runde fødselsdage og 2 jubilæer.
2. Gildes vårtur gik til Østre Kirkegaard, hvor vi fik en spændende gennemgang af de forskellige afsnit på kirkegården, som den tager sig ud lige præcis
fra den vinkel. Efterfulgt af et lækkert besøg på Cafe Drewsen på Torvet.
Høstturen bragte os til en anden ende af byen, hvor den arrangerende gruppe havde aftalt besøg på Jysk Park med Kent Madsen som guide. En god
aften med input omkring hele stadionsagen og de ideer man har til udvikling
af konceptet. Efterfølgende et velsmagende besøg på Cafe Carlsberg.
Ved julearrangementet fik vi for alvor prøvet faciliteterne på Marienlund af og
vi fik en dejlig julebuffet.
Og så har vi selvfølgelig afholdt gildehaller og de arrangerende grupper har
på vanlig vis lagt hovederne i blød og brugt fantasien, så vi i eftergildehallerne har fået både noget at le og tænke over, samt noget godt til maven.
Fællesrådet har i år aftalt med Distriktet, at friluftsgildehallen slås sammen,
med Kjellerup gildet, Fællesrådet og Distriktsgildeledelsen som arrangør.
Gildeledelsen har afholdt 7 møder.
På vanlig vis har den planlægningsmæssige side af gildearbejdet været et
stort punkt på programmet - Vi har nu fået afklaret vores tilholdssted. Det ser
ud til at Marienlund er et godt sted at være og det letter gruppernes arbejde
med planlægning og fremstilling af mad, borddækning oprydning og rengøring.
Gildeledelsen har taget fat på udfordringerne med godt humør og en seriøs
indstilling til arbejdet, så vi langs ad er lykkedes med både det ene og det andet.
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Så derfor tak til jer alle 4 for et fortrinligt samarbejde med gode input undervejs.
Og dermed vil jeg så overlade beretningen til gildetingets behandling!
Gildemesterens beretning blev godkendt.
3. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab for 2018 til
godkendelse.
Preben Gram Møller gennemgik regnskabet. Der har været mange udgifter til
gaver.
Når møderne afholdes på Marienlund er der ikke overskud på de forskellige
arrangementer. Regnskabet blev godkendt.
6. Indkomne forslag:
Gildeledelsen foreslår, at der for 2020 og fremover ikke ydes støtte til Spejderhistorisk Forening.
Gruppe 22 henstiller til gildeledelsen, at man, som besluttet på gildetinget,
indbetaler det vedtagne tilskud til Spejdermuseet på 25 kr. pr. gildebror. For
2018 og 2019.
2. Sct. Georgs Gilde indbetaler den på gildeting 2018 vedtagne støttebetaling
til Spejdermuseet. Ved gildeting 2018, blev det med et fornemt flertal vedtaget, at 2. gilde i 2018 betaler 25 kr. pr. medlem til spejdermuseet.
2. Sct. Georgs Gilde vil fra indeværende gildeår og de næste 5 år indbetale
25 kr. pr medlem pr år til Spejdermuseet, hvorefter spørgsmålet om støttebetaling tages op til ny forhandling.
På gildetinget i 2018 blev det vedtaget at yde støtte til Spejderhistorisk samling på kr. 25,00 pr gildebror.
Beløbet er ikke indbetalt for 2018, fordi udgiften blev vedtaget efter at budgettet var godkendt.
Beløbet er indbetalt for 2019.
Efter en længere debat, hvor bl.a. Poul Schou mente, at der allerede på Gildeting 2018, var taget stilling til om der skulle betales til Spejdermuseet, og
derfor bad om at få sin protest først til protokols, blev der afholdt skriftlig afstemning.
Dirigenten valgte at slå forslag B og forslag C sammen til nyt forslag 1:
Der blev derefter afholdt skriftlig afstemning:
Det foreslås, at der betales tilskud til Spejdermuseet også for 2018.
Resultatet blev:
Nej: 16 Ja: 8
Blanke: 2
Dirigenten vurderede at forslag A var mere vidtgående end forslag D og satte
derfor forslag A til afstemning, som forslag 2:
Gildeledelsen foreslår, at der for 2020 og fremover ikke ydes støtte fra 2. Sct.
Georgs Gilde til spejderhistorisk samling.
Resultatet blev:
Ja: 18 Nej: 6
Blanke: 2
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For at begrænse den nødvendige kontingentforhøjelse, foreslår gruppe 23 at
sløjfe gaver til fødselsdage.
Den skriftlige afstemning gav følgende resultat.
Nej:
14
Ja: 8
Blanke: 4
Landsgildet – vedtægtsændringer, forslag til organisationsændringer og radikale budgetændringer.
Efter Gildemesterstævnet i september har Landsgildet været i gang med at
lave vedtægtsændringer, forslag til organisationsændringer og radikale budgetændringer.
Gilderne i Odense er kommet med nogle ændringsforslag. Der var på gildetinget stemning for i det væsentlige at tilslutte Odense Gildernes forslag.
 Landsgildeledelsen består af 3 personer
 Landsgildetinget reduceres til 1 dag, som så holdes hvert år.
 Sct. Georg skal udsendes elektronisk
 Finde nye kontorlokaler evt. sammen med spejderne
 Halvere personalet
4.Gildeskatmesteren forelægger budget for det kommende gildeår til
godkendelse. Herunder fastsættelse af det årlige kontingent.
Kontingentforhøjelse: Gildeledelsen foreslår en kontingentforhøjelse på
100 kr./år.
Skatmesteren gennemgik budgettet for 2019. Det fremlagte budget justeres i
overensstemmelse med vedtagelsen af en kontingentforhøjelse på kr. 200,00
kr./år.
5. Behandling af indkomne forslag. Herunder:
a) Beretning, regnskab og budget for Fællesråd og fælles laug til godkendelse.
A Fællesrådet
Fællesrådets opgave er i det væsentlige at behandle indkomne ansøgninger
til donationer. Hvilke, der er imødekommet, kan ses af regnskabet som vil blive gennemgået senere og nævnes også senere i beretningen her. Alle disse
donationer er udtryk for, at gilderne i fællesskab henter pengene ind ved at
arbejde som vagter i forbindelse med Riverboat.
Dertil kommer planlægning og afholdelse af fællesarrangementer for de 4 gilder – de fremgår altid af aktivitetskalenderen.
Dertil kommer – løbende - stillingtagen til emner, der berører alle gilderne, og
som ønskes behandlet af Fællesrådet, f.eks.
 Paradislejren - er jo ikke længere aktuel
 Generel overordnet økonomi
 Fodslaw omkring ØKSEN
 Fællesrepræsentation i forskellige sammenhænge - bl.a. behandling af vedtægter
Der har i løb været afholdt 3 møder i Fællesrådet, som er foregået i en hyg10

gelig og urban stemning med gode input fra alle sider.
Tilmeldingerne til Fællesrådets arrangement i november var alt for få, hvorfor
det blev aflyst. På trods af en god foredragsholder med TEMAET: Landet
rundt i den blå Danmark beskrevet med sangene fra Højskolesangbogen med
højskolelærer, musiker og talepædagog Helge Teglgård, så havde alt for få
tilmeldt sig.
Fællesrådet kunne godt tænke sig en udmelding fra gildebrødrene om, hvilke
ønsker man har til Fællesrådsarrangementerne?
Den fælles juleafslutning fandt sted i Levring Kirke og var på trods af afstanden godt besøgt. Der var ikke arrangeret Vandrehal forud for kirkehandlingen
pga. af de lokale pladsmuligheder, men det er klart et tema Fællesrådet fortsat ønsker på tapetet.
I årets løb har Fællesrådet doneret penge til
a. Blicherdysten Levring KFUM Spejdere 3500 kr.
b. Ansøgning om tilskud til brochure (Folkemødet) fra Pigespejderne i Sejs
Svejbæk 1000 kr.
c. Fredslyset (Bjerringbro gildet) tildeles kr. 1.500,00.
Desuden har Fællerådet sagt nej til ansøgning om tilskud fra Spejdermuseet
med den begrundelse, at der ikke ydes tilskud til driften. Derimod er der enighed i Fællesrådet om, at der efter ansøgning kan ydes tilskud til specifikke
projekter.
Hele ovenstående problematik kan igen tages op på gildetingene.
Desuden har Fællesrådet stået for udarbejdelsen, trykningen og ikke mindst
finansiering af en fælles pjece ”Spejderideen for Voksne”.
b) Beretning, evt. regnskab og evt. budget for gildets øvrige laug, udvalg, bestyrelsesposter og andre poster
Good-turn lauget.
Good-turn lauget besøger som sædvanligt 5 plejecentre 2 gange om året.
Info Laug – Øksen.
Kirsten Secher kunne fortælle, at Øksen som sædvanlig er udkommet 8 gange. Tove Gadegaard har hjulpet med at skrive referater. De øvrige gilder skal
læse korrektur, men det glemmer de. Derfor læser Hanne Andersen korrektur.
Info Laug – IT
Torben Friis vedligeholder 2. Gildes hjemmeside.
Museumslaug.
Mødes hver mandag formiddag og får en kop kaffe. Derefter går de hver for
sig og registrerer og sorterer. Det har hjulpet, at de har fået flere PC’ere
Ellen Schou og Niels Daugaard oplyste, at de stadig vil komme på museet og
arbejde, men at de ikke vil repræsentere 2. Gilde.
Paradislejren.
Torben Friis kunne oplyse, at spejderne nu har overtaget arbejdet med Paradislejeren. Der var kr. 143.000,- i overskud. De nye vedtægter er ikke godkendt endnu, men der vil være en officiel overdragelse, når de er i orden.
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Der er skiftet 2 tagvinduer på første sal og lavet nogle ændringer i køkkenet.
Reservation foregår elektronisk via en hjemmeside. Der skal betales kr.
400,00 for rengøring ved hver udlejning. Der skal vaskes op og ryddes op og
fejes.
Der skal arbejdes på at formindske el-regningen. Næste opgave er en opgradering af toiletterne.
Gilde PR.
Der er lavet en fælles brochure for Silkeborg Gilderne om Spejderidéen for
voksne.
Donor.
Donorkorpset har holdt den sædvanlige bloddonorfest. Korpset ønsker at
bestyrelsen er lidt yngre, så de kommer i de miljøer, hvor unge mennesker
kommer.
KFUM’s hyttebestyrelse.
Der har ikke været afholdt nogen møder.
Dåseringe:
Der tages kun imod ringe fra øl og sodavandsdåser.
Niels Daugaard opfordrede til, at vi alle meldte os som indsamlere til Dansk
Flygtningehjælp den 3. november.
7. Beretning fra gildets grupper.
Gruppe 21. har haft selvvalgte emner. Gruppeafslutningen går vestpå.
Gruppe 22. – De fleste i gruppen har haft en barndom i Silkeborg. Gruppen
har set på billeder i Lis Thavlovs bog ”Fotografiske øjeblikke”
Gruppe 23. Har haft oplevelser som emne og har bl.a. været ude at se Linå
Kirke.
Gruppe 24. Stod for julemødet. Halvdelen af gruppen kommer fra Århus området. Emnet har været rejser. Gruppeafslutning i Siris sommerhus.
Gruppe 25. Gruppelederen meldte fra, så Kirsten Secher og Nina Henriksen
har været gruppeleder på skift. Første møde i Kirstens kolonihave og der bliver der nok også afslutning.
Gruppe 26. har haft opera og foreninger som emner. Slutter St. Bededag i et
sommerhus i det sydjyske.
Gruppe 27. Har holdt frokostmøder med hærvejen, Bøllingsø og Slukefter
kro som emner
8. Valg af gildeledelse.
Gildemester Tove Gadegaard
Dørherold Gitte Pedersen
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9. Valg til laug, udvalg og bestyrelser m.v.
Laug /udvalg
Valg 2018
Good-Turn Lauget
Inger Pedersen
Bodil Viborg
Aase Christensen
Info Laug – Øksen
Info Laug – IT
Museumslaug
Paradislejrens bestyrelse
Gilde-PR
GU
Donor
KFUM’s hyttebestyrelse
Dåseringe
Gildefotograf

Valg 2019
Lilly Rasmussen
Aase Grud Hansen
Nina Henriksen
Kirsten Secher
Kirsten Hartmann

Torben Friis
Torben Friis
Gildeledelsen
Kirsten Hartmann
Sten Klercke
Torben Friis
Preben Gram Møller
Alle bidrager

10. Valg af revisorer.
Tove Lolk-Uldall
11. Valg af suppleanter.
De afgående
12. Eventuelt.
Birthe Grønfeldt sidder i bestyrelsen for Gudenå Hospice. Medlemmerne får
et nyhedsbrev 2 gange om året. Nyhedsbrevet bringes ud til medlemmerne
personligt. Birthe efterlyste nogle GB, som vil bringe nyhedsbreve ud.
Gildetinget blev afsluttet, og formanden takkede for god ro og orden.
Ref. hma
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3. Sct. Georgs Gilde
Gildeting d. 13. marts 2019.
Gildetinget forløb planmæssigt – i ro og orden – ledet af Villy Poulsen.
Afstemning på indsendte forslag gav følgende:
1)
2)
3+4)

Marienlund enstemmigt valgt som fast mødested.
Referat af Gildehaller enstemmigt vedtaget pålagt den arrangerende gruppe.
Ikke-gildebrødre skal betale 50 kr. mere end gildebrødre ved de 4
gildehaller.
Skriftlig afstemning med 15 for og 5 imod.

Gildeledelsen består af:
GM: Asta Overgaard
GK: Frode Nørgaard – nyvalgt
GS: Holger Rudbeck – nyvalgt
Herolder:
Dørherold: Conni Mastrup – nyvalgt
Faneherold: Villy Poulsen
Medlemmer af laug og udvalg:
Spejderlaug: Per Christiansen og Frode Nørgaard
Good turn laug: Elly Würtz, Conni Rudbeck, Mogens Pedersen (nyvalgt)
Ifo/it: Holger Rudbeck
GIM: vakant
GUS: Holger Rudbeck
Ad hoc udvalg: Dorthe Madsen, Lisbeth og Jørgen Olsen, Conni Mastrup (nyvalgt)
Norgesudvalg: Dorthe Madsen, Lisbeth og Jørgen Olsen
Dansk Flygtningehjælp: Kirsten Enemark
Eventuelt:
Fællesarrangementet i november blev drøftet frem og tilbage. En uformel afstemning viste flertal for nedlæggelse.

Ref. Asta Overgaard, GM
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Silkeborg Spejderhistoriske
Forening
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 BRFKredit.
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
medlemskabet.
Valg:
På valg var Anna Bramming Madsen, John B. Hahn og Anders Hessel, de
blev alle genvalgt.
Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
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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
Anders Hessel

Dirigent
Knud Jacobsen

Silkeborg Spejdermuseum har haft et rigtig fint besøgstal på hjemmesiden
www.silkeborgspejdermuseum.dk i 2018, i gennemsnit har vi haft 67 personer
på besøg hver eneste dag, hvilket er flere, end der går ind af døren på både
Silkeborg Bad og Silkeborg Museum. Vi kan oven i købet prale af, at vi har
haft besøg fra alle 7 kontinenter – inklusiv Antarktis!
Vi har på det seneste været forbi DDS 1. Silkeborgs hytte på Lyngbygade
med et kamera. Hytten er sat til salg, men nu kan man se Per Therkildsens
fotomontage fra besøget her: http://www.silkeborgspejdermuseum.dk/wpcontent/uploads/2019/02/10021-1ste-Silkeborgs-hytte-Lyngbygade.pdf
Per har også fotograferet alle vores patruljestandere, som man også kan begynde at gå på jagt efter på hjemmesiden – i hvert fald KFUM og –K’ernes,
DDS-standerne kommer snart.
Der er stadigvæk enkelte ledige pladser ved vores kaffebord mandag formiddag kl. 9:30, og vi sætter gerne flere stole til. Det vil være dejligt med flere
hænder, reolen med indkomne rariteter er vokset foruroligende, mens vi har
gennemgået alt det, vi har sat op på hylderne en ekstra gang, for at få placeringen helt rigtig og få luget ud i dubletterne af spejderblade. Scrapbøgerne er
også kommet under kærlig behandling, så udklippene kan søges frem via søgemaskinen på hjemmesiden, selvom vi pga. rettighedsregler ikke kan vise
dem endnu, men nu kan vi i det mindste finde udklippet i mapperne.
Med spejderhilsen
Anders Hessel
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Øksen det kommende gildeår.
Til alles orientering er herunder opført tider for Øksens deadlines og hvornår
Øksen udkommer.

Øksen
1
2
3
4
5
6
7
8

Deadline
05.05.
28.07.
08.09.
06.10.
03.11.
12.01.
16.02.
29.03.

2019/2020
Udkommer
12.05.
04.08.
15.09.
13.10.
10.11.
19.01.
23.02.
05.04.
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ARRANGEMENTER I MAJ/JUNI 2019
ALLE

Mandag den 13. maj: Distriktsgildeting i Viborg
Torsdag den 12. juni: Friluftsgildehal,
Fællesråd og Distrikt

1. GILDE

Mandag den 20. maj kl. 18:30: Vårtur

2. GILDE

Torsdag den 23. maj kl. 19:00: Vårtur

3. GILDE

Tirsdag den 14. maj: Vårtur

1. Sct. Georgs Gilde:
Ny mail og mobil:
Hanne Smedegård Jeppesen
Tlf. 30 13 06 70
E-mail: hannes.jeppesen@gmail.com
NB: Bemærk "s" i hannes. Det er IKKE en trykfejl
Bo Petri Jeppesen
Tlf 61 68 95 33
E-mai bopetri@hotmail.com

Næste deadline: 5. maj 2019
Øksen nr. 1 udsendes den 12. maj 2019
Indlæg bedes sendt til Kirsten Secher, Lindeparken 34. 2. th.,
8600 Silkeborg – mobil 51 89 62 37
Dette nummer af Øksen er sendt til alle kanslere den 7. april 2019
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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