
 
 
 
 
 

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

   

Svejbæk Grundejerforening indbyder herved til 
  

Besøg og møde på Sejs Skole  
Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 18.30   

 
Skoleleder Kristian Mikkelsen vil vise os skolen. Når vi er samlede vil Kristian give 
os en rundvisning. Sejs Skole har jo gennemgået mange udvidelser og ombyg-
ninger gennem årene. Derefter vil Kristian Mikkelsen fortælle om skolen i dag  
– om de udfordringer, som folkeskolen i Sejs-Svejbæk møder i disse år, og om 
aktuelle emner i øvrigt omkring uddannelse og samarbejde mellem skole og hjem. 
Kristian Mikkelsen besvarer også gerne spørgsmål om skolen og de tilknyttede emner. 
 
Efter skolebesøget vil Grundejerforeningen byde på en lille friskbagt Quiche (løg-
bacon-tærte) og en øl eller vand. Derefter en kop kaffe, hvis man har lyst.  
 
Det vil være en hjælp (men det er ingen betingelse) for bestyrelsen, hvis man vil 
tilmelde sig til besøget - enten pr. sms eller mail Henrik Felding tlf. 40 88 55 15 
formand@svejbaek.dk. – Kom og hør nyt om vores folkeskole – og få et aktuelt 
indblik i den verden, som vores børn og børnebørn lever i og formes af.   

     

Ordinær Generalforsamling i Svejbæk 
Grundejerforening tirsdag den 29. marts 2022 kl. ca. 

20 på Sejs Skole (ved skolens indgang vil være henvisning til lokalet)  
 

Indkaldelsen sker ved dette Nyhedsbrev, som omdeles i Svejbæk i dagene 10. til 14. 
marts 2022, og desuden kan indkaldelsen ses på Grundejerforeningens hjemmeside 
www.svejbaek.dk. Dagsorden ifølge vedtægterne, som også fremgår af hjemmesiden. 
 
Regnskabet for 2021 vil ligeledes være tilgængeligt på foreningens hjemmeside 
www.svejbaek.dk fra den 14. marts 2022. Regnskabet vil blive fremlagt og gennem-
gået ved generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 250 kr/år.   
  
Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg: Lise Dybkjær, Niels Erik Jensen og Henrik 
Felding. Lise Dybkjær og Henrik Felding genopstiller, men der skal vælges mindst et 
nyt bestyrelsesmedlem, idet Niels Erik Jensen ikke genopstiller. 
 
Efter bestyrelsens beretning og under eventuelt vil der være mulighed for spørgsmål 
og debat.  
 

Grundejerforeningens materiel: 
Materiellet (se oversigt på www.svejbaek.dk) opbevares og udlånes til medlemmerne 
fra vores depot på Julsøvej 249.  
 
Vores ældre, veltjente pladevibrator er udskiftet med en ny danskproduceret model.   
Den gamle pladevibrator står endnu til salg hos materielforvalteren. Interesserede er 
velkomne til at besigtige den og drøfte en overtagelse af ’vintage-modellen’  . 
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