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Sankt Hans bålfest må aflyses i år på grund af Covid-19 risikoen.
Myndighederne har den 8. juni hævet grænsen for tilladte deltagere i arrangementer til
maksimalt 50 personer. Vi har i de senere år været mellem 200 og 300 personer til
bålfesten ved Ludvigslyst, så en begrænsning til 50 personer ville blive vanskelig at
håndhæve. Bestyrelsen håber, at vores medlemmer og Sejs-Svejbæks borgere i øvrigt
vil forstå vores beslutning.
Første halvår af 2020 har været præget af en helt usædvanlig situation for det danske
samfund, og genåbningen af samfundet og foreningslivet er kun i sine første, forsigtige
faser. De indførte restriktioner har været effektive og har begrænset sygdomstilfældene
markant. Vi må håbe på og glæde os til, at det i 2021 vil være muligt at genoptage
traditionen med Sankt Hans fest ved Ludvigslyst.

Svejbæk Grundejerforenings generalforsamling afholdes
mandag den 17. august 2020 kl 19.00 i Multihuset.
På grund af Corona-krisen måtte vi aflyse generalforsamlingen, som ellers var indkaldt
til afholdelse i marts måned. Deltagerantallet i Generalforsamlingen har svinget mellem
10 og 30 personer, så vi tør godt satse på at kunne afholde den udsatte ordinære
generalforsamling i august måned.
Medlemmerne indkaldes derfor til ordinær generalforsamling
Mandag den 17. august kl. 19.30 i Multihuset med dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkaldelsen og vedtægterne vil også fremgå af foreningens hjemmeside.
Regnskabet for 2019 er tilgængeligt på foreningens hjemmeside www.svejbaek.dk.
Det viser et underskud på ca. 5.700 kr. Foreningens formue er på ca. 59.000 kr.
Regnskabet vil blive fremlagt og gennemgået ved generalforsamlingen. Bestyrelsen
foreslår uændret kontingent på 250 kr/år.
Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg: Lise Dybkjær, Niels Erik Jensen og Henrik
Felding. De genopstiller, men andre kandidater er velkomne. Desuden skal vælges
suppleanter og revisor.
Vi har besluttet i den usædvanlige 2020-situation ikke at holde medlemsmøde med et
tema på dagsordenen, sådan som vi ellers har gjort i de foregående år. Men vi håber
alligevel på god opbakning til generalforsamlingen. Der sker en voldsom udvikling med
meget byggeri og stor forøgelse af beboerantallet i vores lokalområde. Lad os få en
diskussion af, hvad denne udvikling betyder, og af hvad foreningens rolle bør være.

Grundejerforeningens materiel:
Materiellet, som er beskrevet på hjemmesiden www.svejbaek.dk, opbevares og udlånes
gratis til foreningens medlemmer fra vores depot på Julsøvej 249. Der er for nylig
anskaffet en brugt betonblandemaskine, som inden længe vil være klar til udlån.
Stubfræseren gav mange vedligeholdsproblemer og vi har derfor solgt den.
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