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Medlemsmøde og Generalforsamling den 12. marts 2018:
Til medlemsmødet den 12. marts inden generalforsamlingen havde vi inviteret
formanden for Plan- og Vejudvalget i kommunen Hans Okholm samt planchef Trine
Skammelsen til at gennemgå den aktuelle situation for byudviklingen i Sejs-Svejbæk
Nord, det vil sige området nord for jernbanen og øst for Borgdalsvej.
Det historiske forløb blev gennemgået og mødet mundede ud i, at Hans Okholm
udtalte, at den Strukturplan, som blev vedtaget endeligt i 2012, stadig vil gælde som
overordnet rettesnor, når der skal udarbejdes lokalplaner for de enkelte private ejeres
udstykninger til boligbebyggelse. Hans Okholm tegner ikke udvalget alene, men det
er den holdning, som det nye Plan- og Vejudvalg har haft på dets første møder.
Grundejerforeningens ordinære generalforsamling forløb uden overraskelser, og
kontingentet er forsat 250 kr. pr år. Kontingentet vil blive opkrævet i juni måned.
Husk at få det betalt, så vores travle kasserer ikke skal bruge tiden på rykkere.
Bestyrelsen har på et møde efter generalforsamlingen konstitueret sig med samme
fordeling af opgaverne som sidste år.
Materiellet:
På mystisk vis har foreningens lille men meget anvendelige stillads været forsvundet i
nogle måneder her i foråret – uden at der var noget udlån noteret i kalenderen ……
Bestyrelsen har brugt en del tid på at søge efter stilladset men fandt det ikke...førend
det pludselig stod på sin plads igen – uden notering i kalenderen. DET GÅR IKKE !!!
Låneren, som ikke har fulgt vores regler, vil hverken blive hængt ud eller brændt på
bålet, men materielforvalteren og bestyrelsen modtager gerne en undskyldning.
Husk omhyggeligt at skrive lån i kalenderne – også med tlf.-nr. og udlånsperiode !!!

SGF byder igen i år velkommen til:
Skt. Hans Bålfest lørdag d. 23. juni 2018 ved Ludvigslyst.
Børnebålet og snobrødsdejen er klar kl. 19:00.
Båltale kl. 20:00 ved Mona Mejlby fra folkemusikgruppen Snuptaw.
Derefter tændes bålet, og vi synger midsommervisen.
Snuptaw vil spille til sangen og de vil fortælle og spille når bålet falder til ro.
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.
I år med glade folkemusiktoner som et ekstra indslag .
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