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Medlemsmøde og Generalforsamling den 8. marts 2017:
På medlemsmødet den 8. marts inden generalforsamlingen blev vi orienteret om det
tilbud på en bredbånds ”foreningsløsning”, som vi sammen med Eniig (tidl.
EnergiMidt) har fundet frem til. Det vil blive en løsning, som alle i vores forenings
område kan tilslutte sig helt frivilligt – også uanset om man er medlem af
Grundejerforeningen. Selve ordningen vil blive præsenteret mere konkret i et skriftligt
tilbud, som vil tilgå vores område her i forsommeren 2017. Konsulent Rune Sand
Munk Christensen fortalte om de TV- og internetløsninger, som vil være mulige samt
om praktiske forhold omkring selve installationen. Men det vil alt sammen blive
præciseret i det tilbud, som vi vil modtage.
Efter mødet holdt foreningen den ordinære generalforsamling. Beretningen blev
godkendt, og de to medlemmer af bestyrelsen, som var på valg, blev genvalgt.
Desuden blev regnskabet godkendt, og kontingentet fastlagt uændret.
Bestyrelsen har også senere konstitueret sig – uændret i forhold til sidste år – som
det fremgår nederst på nyhedsbrevet.
Kontingent for 2017:
I slutningen af maj er der udsendt indbetalingskort for året 2017. Husk at kontingentet skal være betalt senest den 12. juni. Det koster fortsat 250 kr/år/husstand at
være medlem, og nye medlemmer er meget velkomne: Kontakt kassereren eller et
bestyrelsesmedlem.
Materiellet:
Materielforvalteren fortæller, at vores materiel fortsat benyttes flittigt af
medlemmerne. Nye medlemmer er velkomne til at spørge Klaus (eller et andet
bestyrelsesmedlem) til råds om, hvordan udlånene fungerer.
Husk at være omhyggelig med at notere udlån i kalenderne – også med tlf.-nr.
og udlånsperiode – og kontakt evt. den næste låner ved aflevering før planlagt tid.

SGF byder traditionen tro velkommen til:
Skt. Hans Bålfest fredag d. 23. juni 2017 ved Ludvigslyst.
Børnebålet og snobrødsdejen er klar kl. 19:00.
Båltale kl. 20:00 ved Rene Gade, Sejs,
Medlem af Folketinget for partiet Alternativet.
Derefter tændes bålet, og vi synger midsommervisen.
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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