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                           Generalforsamling og konstituering: 
Inden generalforsamlingen den 29. marts 2022 besøgte vi Sejs Skole, hvor skoleleder 

Kristian Mikkelsen fortalte om skolens udvikling og om de mange udvidelser og ombyg- 

ninger, som har været nødvendige for at følge med i den vækst, som er sket i lokal-

området. Derefter blev vi vist rundt, og vi fik indtrykket af, at Sejs Skole er en 

institution, som på bedste vis lever op til de vigtige målsætninger, der gælder for 

folkeskolen.  
   

Selve generalforsamlingen blev også afholdt på skolen, og der deltog en del flere 

medlemmer end i de foregående år. Det er vi meget glade for! Som nyt medlem af 

bestyrelsen valgtes Claus Gottlieb, Lynggårdsvej 1, men ellers var der tale om genvalg 

til bestyrelsen og de øvrige poster. Referat kan ses på hjemmesiden www.svejbaek.dk. 
   

På et bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig, og her påtog Claus Gottlieb sig 

hvervet som sekretær, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter på deres 

poster. Bestyrelsens sammensætning kan ses nederst på nyhedsbrevet. 

   

Grundejerforeningens materiel: 
Som nævnt på generalforsamlingen har vi tilstræbt at udskifte enkelte enheder, så de 

er mere brugsvenlige samt at sørge for, at materiellet er godt vedligeholdt. Vi sigter 

efter, at medlemmerne får en god oplevelse, når materiellet lånes.  

 

Materielforvalter Klaus Kirkegaard betoner, at det lykkes bedst, når han får en konkret 

besked fra den bruger, som har bemærket en eller anden fejl eller svaghed. 

  

Nye medlemmer er meget velkomne til at bede Klaus eller en anden fra bestyrelsen om 

at give en introduktion til brugen af foreningens materiel. Oversigt over materiellet kan 

ses på hjemmesiden samt på et opslag på materielskuret.  

 

             Sankt Hans bål ved Ludvigslyst torsdag den 23. juni: 
Efter aflysninger i 2020 og 2021 er det dejligt, at vi nu igen kan indbyde til      

Sankt Hans bål fest på ’Danmarks smukkeste bålplads’. Programmet bliver: 
 

Børnebålet og snobrødsdejen er klar kl. 19:00. 
 

Båltale kl. 20:00 ved Morten Hæk, medlem af Silkeborg 

Kommunalbestyrelse.  
    

Efter talen tændes bålet, og vi synger midsommervisen  

ledsaget af lokale musikere, som vi forhåbentlig kan lokke til at spille 
et nummer eller to mere.   

 

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.   

Nyhedsbrev fra Svejbæk Grundejerforening 
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