
Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening, 

Formand Kai Laursen, Tyttebærvej 13, Sejs, 8600 Silkeborg 

mobil: 21441370 mail: kai.lauersen@dukamail.dk 

 

Ordinær generalforsamling 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske 

Forening: 

Sejs-Svejbæk Kirke, mødelokalet, den 8. februar 2017 kl. 16.00 

Dagsorden iflg. vedtægterne 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2016 

4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for 2017 

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg: 

a. Sekretær Bent Pedersen, 2-årig periode (villig til genvalg) 

b. Bestyrelsesmedlem Keld Melgaard, 2-årig periode(ønsker ikke genvalg) 

c. Bestyrelsessuppleant, Erna Kajhøj, 1-årig periode (villig til genvalg) 

d. Revisor Mona Bæk Laursen, 2-årig periode (villig til genvalg) 

e. Revisorsuppleant Aase Brændstrup, 1-årig periode (villig til genvalg) 

8. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen 

i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest mandag, den 30.01.2017. 

Vi gør venligst opmærksom på, at kontingent for 2017 skal være betalt, inden 

generalforsamlingen eller ved generalforsamlingen, for at man kan være 

stemmeberettiget. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening 

Info om kontingentbetaling: 

Årligt kontingent for 2017: Pr. medlem: 75 kr. Pr. husstand: 125 kr.  

Kontingent bedes venligst indbetalt på foreningens  

Bankkonto i Sparekassen Kronjylland: 6190-0010833663 

Kontingent kan dog betales kontant på et af vore møder. 

Kasserer Rita Nielsen Tyttebærvej 30, Sejs, 8600 Silkeborg - tlf. 2484 6032 
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Kære medlemmer af Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening  

Vi ønsker hermed alle en glædelig jul samt et godt nytår, og siger hermed tak for den store 

opbakning til vores arrangementer i år 2016.   

Det er os en stor glæde, at vi har mulighed for at bevare lokalhistorien for området, hvor vi har 

udbygget samarbejdet, så vi dækker Gammel Linå Sogn. (Laven, Linå, Mollerup, Sejs-Svejbæk) 

Vedlagt udsendes det lokalhistoriske hæfte, Syn for Sogn 2016, med mange gode historier fra 

vores gamle nabosogne. 

Vi gør opmærksom på følgende arrangementer i første halvår 2017: 

Tirsdag, den 8. februar 2017 kl. 14.00-16.00, Sejs-Svejbæk Kirke, Julsøvej 130, Sejs-Svejbæk  

Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening og Ældre Idræt 60+ indbyder jer hermed til at besøge og 

få en guidet rundvisning i Sejs-Svejbæk Kirke. Denne eftermiddag vil Teddy Mosegaard fortælle 

om kirkens baggrund og tilblivelse, arkitekturen såvel i forhold til bygningen, kirkegården, som 

udsmykning. Kirken stod efter mange års forberedelse færdig i 1989, men alt det vil I høre mere 

om. Der venter os et par rigtige gode timer. Vel mødt – deltagelse er gratis. 

Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig til bestyrelsesmedlem Keld Melgaard på 

melgaard@post1.dknet.dk eller sms på 40626759 

Tirsdag, den 8. februar 2017 kl. 16.00 – ca. 17.00, Generalforsamling i Sejs-Svejbæk 

Lokalhistoriske Forening 

Medlemmerne i Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening vil samme dag, samme sted, som 

ovennævnte foredrag samt rundvisningen i kirken, afholde ordinær generalforsamling. 

Tidspunktet er kl. 16.00 (se indkaldelse samt info vedr. kontingentbetaling omstående side) 

Vi annoncerer vores arrangementer i Foreningsnyt (Foreningsbladet for Sejs-Svejbæk). Besøg 

desuden vores hjemmeside www.sejs-svejbæk-lokalhistorie.dk 

Med venlig hilsen 

Kai Laursen, formand, Tyttebærvej 13, Sejs – 21441370 – mail: kai.lauersen@dukamail.dk  

Rita Nielsen, kasserer, Tyttebærvej 30, Sejs – 24846032 – mail: rita-nielsen@live.dk  

Bent Pedersen, sekretær, Svejbæk – mobil 20151944 – mail: bent-holten@mail.dk  

Keld Melgaard Kristensen, best.medlem, Svejbæk – mobil 40626759 – mail: melgaard@post1.dknet.dk  

Erna Kajhøj, best.suppleant, Laven – 86841065 – mail: erna.kaihoj@mail.dk    
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