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Generalforsamling og konstituering:
Vi afholdt generalforsamling den 29. marts 2021 virtuelt med brug af Zoom, og der var ikke mange
deltagere, men det lykkedes da at få gennemført dagsordenen, som den er foreskrevet i vores
vedtægter.
Et medlem havde indsendt et forslag om en mere konsekvent linje over for medlemmer, som låner
vores materiel uden at overholde reglerne (som er opslået
på materiel-skuret) ved f.eks. at aflevere materiel, som er beskadiget eller i dårlig stand uden at give
besked til materielforvalter Klaus Kirkegård. Forslaget blev vedtaget, og det betyder, at bestyrelsen –
når det er muligt – vil stramme op således som også foreningens vedtægter giver mulighed for.
De to bestyrelsesmedlemmer, som var på valg blev minsandten genvalgt og det lykkedes også at få
genvalgt suppleanter og revisor. På et bestyrelsesmøde senere i foråret, har bestyrelsen konstitueret
sig, og også her fortsætter vi på vores hidtidige poster. Bestyrelsens sammensætning kan ses nederst
på nyhedsbrevet.
Referat af generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden.

Grundejerforeningens materiel:
Da motoren på brændekløveren i frostvejr har været ualmindelig vanskelig at starte, har vi fået sat en
ny motor på, - en motor, som er mindre følsom over for koldt vejr.
Der er anskaffet en kompostkværn, som kan neddele mindre grene og lignende.
Rullestilladset er blevet kompletteret med et rækværk.
Vi har fået en flise-fuge-renser forærende, og Klaus har monteret nyt værktøj på den.
Endelig har vi anskaffet et nyt afrettersæt til planering af sand ved fliselægning.
Oversigt over materiellet kan ses på hjemmesiden.
Aflysning af Sankt Hans bål:
Bestyrelsen har gennemgået de regler, som i juni måned gælder for en udendørs forsamling med ca.
300 deltagere, sådan som vi gerne vil afholde vores Sankt Hans bål ved Ludvigslyst. Afstandsregler
skal overholdes, opdeling i sektioner gennemføres, og separate servicefaciliteter skal være til stede.
Det kan desværre ikke lade sig gøre rent praktisk, og bestyrelsen ønsker ikke at stå for et
arrangement, som i uheldigste fald kan medføre øget smitte og risiko for sygdom.
Vi må derfor – desværre – igen i år aflyse Sankt Hans bålfesten ved Ludvigslyst, men vi håber, at vi i
eftersommeren kan indbyde til et andet arrangement for medlemmer, som kan være interessant og
give muligheder for oplevelser og skabe kontakter mellem beboerne i vores dejlige lokalområde.
Nye beboere i Svejbæk er velkomne til at kontakte et bestyrelsesmedlem om medlemskab af
foreningen
.
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