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Februar 2020

Medlemsmøde og generalforsamling:
Svejbæk Grundejerforening indkalder til medlemsmøde

Mandag den 16. marts kl. 19.00 i Multihuset i Sejs.

Skoleleder Kristian Mikkelsen fortæller:
Sejs Skole i samfundet før, nu og i fremtiden
Skolen er en vigtig kulturbærende institution i vores lokalsamfund. Som tidligere eller
nuværende forældre, elever, pårørende mm. er mange af os nysgerrige på, hvor skolen
er i dag.
Vi har derfor bedt skolelederen gennem mange år, Kristian Mikkelsen om at fortælle om
Sejs Skole før, nu og i fremtiden. Kom og hør Kristian Mikkelsens indlæg. Der vil blive
mulighed for spørgsmål og debat. Vi håber på at få en interessant time om folkeskolen i
vores lokalområde.
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 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.

Grundejerforeningens materiel:
Materiellet, som er beskrevet på hjemmesiden www.svejbaek.dk, opbevares og udlånes
gratis til foreningens medlemmer fra vores depot på Julsøvej 249. Nye medlemmer kan
låne materiellet, når det første medlemskontingent er betalt.
Vi har for nylig anskaffet en tæpperense-maskine, I vinterperioden (…) står den
sammen med højtryksrenseren frostfrit i Klaus’s kælder, så man skal spørge efter den.

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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