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Medlemsmøde og Generalforsamling den 18. marts 2019:
På grundejerforeningens medlemsmøde den 18. marts fortalte Stig Andersen om det
bog-projekt, som Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening har igangsat. Målet er, at
skrive en bog om Sejs-Svejbæks historie fra ca. 1945 og op til nutiden. Stig viste
billeder og fortalte, om det materiale, som man indtil nu har samlet. Desuden
henviste han til den lokalhistoriske forenings hjemmeside www.sslf.dk, hvor meget af
materialet bliver gjort tilgængeligt.
På Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev bestyrelsens beretning og
regnskabet for 2018 godkendt. Kontingentet er fortsat 250 kr. pr år. Det opkræves
her i juni måned, så vi minder hermed medlemmerne om at få betalt rettidigt.
Bestyrelsen har på et møde efter generalforsamlingen konstitueret sig med samme
fordeling af opgaverne som sidste år. (…..same procedure as ….)
Materiellet:
Vi har udskiftet foreningens havetromle til en såkaldt gitter-tromle, hvorpå der kan
lægges en passende vægt (f.eks. en flise el. lign.).
Den indkøbte fliseskærer til keramiske fliser, som nu indgår i materiellet, har været
i brug og vist gode resultater.
Lokalplaner:
Svejbæk Grundejerforening har indsendt høringssvar til forslag lokalplan 36-013 for
et område til børneinstitution og til boliger syd for Tværdalvej og øst for Landalsvej.
Høringssvaret kan ses på foreningens hjemmeside www.svejbaek.dk .
Svejbæk Grundejerforening har i år 40 års jubilæum !!!
Bestyrelsen har besluttet, at det må fejres! Søndag den 8. september om eftermiddagen vil vi arrangere en festligholdelse af jubilæet. I august måned vil der blive
udsendt et Nyhedsbrev med detaljer om arrangementet.
------------------------------------------------------------------------------------------------

SGF byder igen i år velkommen til:
Skt. Hans Bålfest søndag d. 23. juni 2019 ved Ludvigslyst.
Børnebålet og snobrødsdejen er klar kl. 19:00.
Båltale kl. 20:00 ved Brian Holst, nyhedsredaktør på Midtjyllands Avis
Efter talen tændes bålet, og vi synger midsommervisen.
Hvis vejret er nogenlunde tørt vil lokale musikanter slå tonerne an.
Svejbæk Grundejerforening vil igen i år være vært for pølser, brød, øl og vand
(med mulighed for en donation, såfremt man ikke er medlem af SGF).
Husk at komme gående eller cyklende, så vi undgår parkeringsproblemer.
Vi glæder os til en stemningsfuld og hyggelig aften på vores smukke bålplads.
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