
 

 

 

 

 

Henrik Felding (Formand) Julsøvænget 8,  tlf. 40885515 formand@svejbaek.dk 
Robert Boye  (Næstformand) Langdalsvej 8,  tlf. 21222849  naestformand@svejbaek.dk 
Lise Dybkjær(Kasserer) Kildetoften 8,  tlf. 60403508 kasserer@svejbaek.dk 
Klaus Kirkegaard (Mat. forvalter) Julsøvej 249,  tlf. 29254301 materialeforvalter@svejbaek.dk 

Claus Gottlieb Lynggårdsvej 1 tlf.   

 

 

 

   

Referat af generalforsamling 
 

Afholdt den 29.03.2022 

Sted Sejs Skole 

Deltagere Der var 19 deltagere 

Pkt. 1 Valg af dirigent  
Jens Würgler blev valgt. 

Dirigenten bemærkede at indkaldelsen burde indeholde den fulde 
dagsorden samt frist for indsendelse af forslag.  

Pkt. 2 Valg af referent 
Niels Erik Jensen blev valgt 

Pkt. 3 Beretning om foreningens virksomhed: 
Formanden aflagde beretningen. 

Der har i det forløbne år ikke været lokalplaner i Svejbæk. 
Der blev orienteret om udviklingsplaner i området. 
I 2022 vil der blive høring omkring linjeføringen for den ny bane 

Aarhus-Silkeborg. Forventes i 3. kvartal. 
 

Materiellet er vedligeholdt og stadig flittigt udlånt. Husk rengøring 
efter brug. Der har i det forløbne år været indkøbt ny retskinne, 
ny motor og kædesav til multivæktøj, kompostkværn, 

pladevibrator og letvægtsstige. Desuden reparation af trailer samt 
andet værktøj. 

 
Skt. Hans blev aflyst på grund af forsamlingsforbuddet. Til 
erstatning blev afholdt et arrangement med besøg i den nye 

børneinstitution, detsilleriet samt den nye sportshal i efteråret. 
Der er udsendt tre nyhedsbreve i årets løb. 

Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskab: 
Henrik fremlagde regnskabet. Driften udviste et underskud på kr. 

15.184,74. Dette skyldes især større investeringer og modsvarer 
forrige års overskud. Bestyrelsen er af den opfattelse at der er 
rimelig balance i formuen. 

Økonomien er fortsat god. Egenkapitalen er på kr. 61.163,20.  
Regnskabet er fremlagt på foreningen hjemmeside. 

Medlemstallet er vokset til ca. 200 medlemmer. 

Regnskabet blev godkendt. 

Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent: 
Bestyrelsen indstillede at kontingentet fastholdes på kr. 250 pr. 
år. Indstillingen blev vedtaget. 

Pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen: 
Ingen. 

Pkt. 7 Forslag, indkommet fra medlemmerne: 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
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Henrik Felding (Formand) Julsøvænget 8,  tlf. 40885515 formand@svejbaek.dk 
Robert Boye  (Næstformand) Langdalsvej 8,  tlf. 21222849  naestformand@svejbaek.dk 
Lise Dybkjær(Kasserer) Kildetoften 8,  tlf. 22522549 kasserer@svejbaek.dk 
Klaus Kirkegaard (Mat. forvalter) Julsøvej 249,  tlf. 29254301 materialeforvalter@svejbaek.dk 

Niels Erik Jensen (Sekretær) Lilleøvej 78 tlf. 27641207 sekretaer@svejbaek.dk 

Pkt. 8 Valg af bestyrelse og revisor samt suppleanter: 
På valg til bestyrelsen var Henrik Felding, Lise Dybkjær og  

Niels Erik Jensen(ønskede ikke genvalg). 
Henrik Felding og Lise Dybkjær blev genvalgt. 
Nyvalgt: Claus Gottlieb. 

Suppleanter: Esben Krogsgård og Arne Sørensen blev genvalgt. 
Revisor: Kuno Sørensen genvalg. 

Pkt. 9 Eventuelt: 
Der må gerne sendes ønsker til evt. nyt materiel til Bestyrelsen.  

Men vær opmærksomme på pladsforholdene. 

 

Referent: Niels Erik Jensen 
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