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Medlemsmøde og generalforsamling:
Svejbæk Grundejerforening indkalder til medlemsmøde

Mandag den 18. marts kl. 19.00 i Multihuset i Sejs.
Lokalhistorie i Sejs-Svejbæk
Stig Andersen fra Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening
fortæller om Svejbæks historie og om arbejdet med et bogprojekt
om Sejs-Svejbæks historie efter 1945.
En arbejdsgruppe i Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening er i gang med at indsamle
materiale om lokalområdets nyere historie. Man koncentrerer sig om perioden efter
afslutningen af Anden Verdenskrig i 1945. Det er målet, at projektet kan føre til en
bogudgivelse.
Stig Andersen er medlem af arbejdsgruppen, og der er godt gang i arbejdet med at
indsamle oplysninger, billedmateriale, anekdoter og statistikker om denne periode, hvor
Sejs og Svejbæk har udviklet sig på næsten dramatisk vis.
Stig vil på mødet koncentrere sig mest om Svejbæks udvikling, og der vil være
mulighed for at stille spørgsmål og komme med ideer og kommentarer. Arbejdet er i
gang men slet ikke afsluttet, så gode tips og ideer er meget velkomne.
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 om foreningens
aktiviteter.
Regnskabet for 2018 er tilgængeligt på foreningens hjemmeside www.svejbaek.dk.
Det viser et underskud på 1.640 kr. Regnskabet vil blive fremlagt og gennemgået ved
generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 250 kr/år.
To bestyrelsesmedlemmer er på valg: Robert Boye og Klaus Kirkegaard. De genopstiller, men andre kandidater er velkomne. Desuden skal vælges suppleanter og revisor.

Grundejerforeningens materiel:
Materiellet, som er beskrevet på hjemmesiden www.svejbaek.dk, opbevares og udlånes
gratis til foreningens medlemmer fra vores depot på Julsøvej 249.
Det er vigtigt, at udlån omhyggeligt noteres i de fremlagte kalendere, og at materiellet
afleveres punktligt og i god stand. Ved problemer gives besked til materielforvalter
Klaus Kirkegaard.
Vores lille kompressor er blevet udskiftet, og som noget nyt er der anskaffet en
fliseskærer til keramiske fliser.

Velkommen til nye beboere:
Vi er en frivillig forening af beboere i Svejbæk området. Du kan læse om foreningen på
www.svejbaek.dk, og du kan blive medlem ved at kontakte kasserer Lise Dybkjær.
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