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Generalforsamling:
Svejbæk Grundejerforening indkalder herved til ordinær generalforsamling

Mandag den 29. marts 2021 kl. 19.30
Indkaldelsen sker ved Nyhedsbrevet, som omdeles i Svejbæk i dagene 14.-16. marts
2021, og desuden kan indkaldelsen ses på Grundejerforeningens hjemmeside
www.svejbaek.dk. Dagsorden ifølge vedtægterne, som også fremgår af hjemmesiden.
På grund af Corona-restriktionerne har bestyrelsen besluttet, at generalforsamlingen
må afholdes virtuelt ved brug af Microsoft Teams. Det er nødvendigt at tilmelde sig
deltagelse i generalforsamlingen. Tilmelding sker senest søndag d. 28 marts kl.
20 ved at sende en mail til: sekretaer@svejbaek.dk. Herved modtager sekretær Niels
Erik Jensen den mail-adresse, som skal bruges når der derefter sendes en kalenderinvitation med et link til deltagelse i generalforsamlingen. Eventuelle spørgsmål kan
rettes til sekretæren.
Regnskabet for 2020 er tilgængeligt på foreningens hjemmeside www.svejbaek.dk.
Det viser et overskud på ca. 17.400 kr. Foreningens formue er på ca. 75.000 kr.
Regnskabet vil blive fremlagt og gennemgået ved generalforsamlingen. Bestyrelsen
foreslår uændret kontingent på 250 kr/år.
To bestyrelsesmedlemmer er på valg: Klaus Kirkegaard og Robert Boye. De genopstiller
begge men andre kandidater er velkomne. Desuden skal vælges suppleanter og revisor.

Grundejerforeningens materiel:
Materiellet (se oversigt på www.svejbaek.dk) opbevares og udlånes til medlemmerne
fra vores depot på Julsøvej 249. Her en aktuel besked fra materielforvalter Klaus:
I lang tid har vi manglet de bøjler, der skal sidde under presenningen på den
ene trailer, så nu er der købt et par nye. Det koster bare det samme, som to
kontingenter.
Og så kniber det stadig med at meddele fejl og mangler til mig. Mosfjerneren
er i sommeren 2020 sat på plads med defekter, som jeg i ro og mag kunne
have bragt i orden hen over vinteren, men nu kommer medlemmer og vil
bruge den, og så er den ikke klar….
Der er også stadig nogle, der lader stikket på trailerne slæbe hen ad vejen, det
finder materielforvalteren heller ikke godt nok.

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.
Der er i løbet af det sidste år sket en hel del tilflytning af nye beboere til Svejbæk –
både i nybyggede huse og ved salg af eksisterende ejendomme. Vi glæder os til at
møde de tilflyttede – enten på vores materiel-depot eller til vores Sankt Hans aften
arrangement ved Ludvigslyst den 23. juni. Mon ikke vi kan gennemføre det i år?
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