
SGF – Bestyrelsens  beretning for 2021

• Bestyrelsens sammensætning
• Bestyrelsens arbejde i 2021:
Ø Planlægning og natur i lokalområdet
Ø Materiel som medlemmerne kan benytte
Ø Sct. Hans fest
Ø Info: Nyhedsbreve og hjemmeside
Ø Andre aktiviteter  



Planlægning og natur i Svejbæk i 2021
•  Kommuneplan 2020-2032.

•  Planerne om en ny banelinje Aarhus-Galten-   

      Silkeborg: SGF bestyrelsesmedlemmer har deltaget i 

      lokale arbejdsgrupper om de mulige linje-føringer.  

•  Sejs-Svejbæk: 

      Kun én lokalplan vedtaget i 2021:

     36-014 Butik og boliger ved Julsøvej (ny REMA 1000)

•  Lokalplaner vedtaget i 2019 og 2020:

            2020: 36-012 Offentlige formål Sejs-Svejbæk

            2019: 36-013 Institution og boliger syd for 

                                     Tværdalsvej.



Kommuneplan 2020 - 2032

 



Linjeføringer jernbane Aarhus-Galten-Silkeborg









Bestyrelsens generelle holdning til 
udbygning af vores lokalområde:

• Hensyn til de lokale naturværdier
• Udbygning i afpasset, rolig takt med 

udgangspunkt i det antal boliger, som var 
indeholdt i strukturplanen fra 2012.

• Hensyn til sikre trafikale forhold og god 
adgang til cykel- og gangstier, som også 

     giver adgang til naturområderne. 



Beretning 2021 - Materiellet
• Nye bøjler til trailer med pressening + div. rep.
• Nye afretterskinner til fliselægning
• Ny motor på brændekløveren
• Kompostkværn
• Batteridrevet motor til multimaskine (Makita)
• Ny kædesavs-værktøj til multimaskine
• Ny og lettere lang stige
• Ny kanovogn
• Ny pladevibrator    
• Samlet er der i 2021 brugt ca. 44.000 kr på materiellet – det 

er et rekord-stort beløb.



Beretning 2021 – andre aktiviteter
• Sct. Hans fest: 

Desværre måtte vi aflyse festen p.g.a. Corona-restriktionerne. Det 
var andet år, og det føltes igen helt mærkværdigt, at der ikke var bål 
ved Ludvigslyst den 23. juni.

     Men i eftersommeren var det muligt at stille et medlems-
arrangement på benene: 

• ”Oktober-runden”:

Vi tilbød medlemmerne at besøge

Den nye Børnehave

Gin destilleriet på Julsøvej

SSIF’s nye halbyggeri 

Der var pæn opbakning om arrangementet (ca. 45 deltagere),

og det blev nogle interessante og hyggelige besøg. 



Beretning 2021 - afslutning
• Medlemstallet er steget. Vi er nu ca. 200 medlemmer

• Information: Nyhedsbreve i marts, juni og oktober 

• Økonomi: Vi har haft underskud på ca. 15.000 kr i 2021.

    Bestyrelsen mener ikke, at vi skal stile efter at forøge vores 
formue markant. Vi sagde ved sidste general-forsamling, at vi 
i 2021 ville gennemgå materiellet grundigt og overveje 
udskiftninger.

    Det har vi gjort, så sidste års overskud nu er blevet afløst af 
et tilsvarende underskud. 
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