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Medlemsmøde og generalforsamling:
Svejbæk Grundejerforening indkalder til medlemsmøde

Mandag den 12. marts kl. 19.00 i Multihuset i Sejs.
Byudvikling i Sejs-Svejbæk Nord – Strukturplan, Kommuneplan
og Lokalplaner – aktuel oversigt over planlægningsprocessen
med indlæg fra

Plan- og Vejudvalgsformand Hans Okholm (SF) og
og planchef Trine Skammelsen
Grundejerforeningen har inviteret Hans Okholm og Trine Skammelsen til at orientere
om den udvikling af nye boligområder, som Silkeborg Kommune har lagt rammerne for
gennem et planlægningsarbejde, der har strakt sig over en længere årrække.
Der vil blive lagt vægt på en bred orientering, hvor forløbet af planlægningsarbejdet
lægges frem, hvor visionerne om byudvikling i et naturskønt område belyses, og hvor
de interessekonflikter, som planerne har givet anledning til, vil blive berørt.
Vi vil gerne indbyde til et møde, hvor fokus er på oplysning om de ideer, som planlæggerne har arbejdet med, og på de løsninger, som har været ’på banen’. Der lægges
ikke op til et egentligt debatmøde, men vi håber da, at der også bliver tid til nogle
spørgsmål og svar.
I tilfælde af, at der kommer flere til mødet end lokalet (’spejlsalen’ på 1’ste sal) kan
rumme, må vi høfligt bemærke, at Grundejerforeningens medlemmer vil have
fortrinsret til deltagelse af mødet.
Efter medlemsmødet byder foreningen på en kop the/kaffe og en kage. Og derefter
kl. ca. 20:

Svejbæk Grundejerforenings generalforsamling,

hvortil medlemmerne hermed indkaldes.
Dagsordenen ifølge vedtægterne, som fremgår af SGF’s hjemmeside www.svejbaek.dk.
Vi håber, at mange medlemmer vil komme og deltage i debatten – både om foreningens aktiviteter, om vores materiel, og om foreningen i øvrigt.
Regnskabet for 2017 er tilgængeligt på foreningens hjemmeside www.svejbaek.dk.
Det viser et overskud på lidt over 6.000 kr. Regnskabet vil blive fremlagt og gennemgået ved generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 250 kr/år.
Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg: Niels Erik Jensen, Lise Dybkjær og Henrik
Felding. De genopstiller, men andre kandidater er velkomne. Desuden skal vælges
suppleanter og revisor.

Forbindelsesvej ”Tværdalsvej” fra Borgdalsvej til Lynggårdsvej
Bestyrelsen har overfor Kommunen og i Midtjyllands Avis anbefalet, at man fastholder
den linjeføring af vejen og de retningslinjer for de fremtidige bebyggelser, som er
indeholdt i Strukturplan Sejs-Svejbæk Nord fra 2012. Linjeføringen, som blev vedtaget
af Plan- og Vejudvalget den 5. februar, følger ikke 100% denne anbefaling. Den nu
valgte linjeføring er et kompromis. Foreningens indlæg kan ses på hjemmesiden.
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Robert Boye (Næstformand)
Lise Dybkjær(Kasserer)
Klaus Kirkegaard (Mat. forvalter)
Niels Erik Jensen (Sekretær)
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