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Formandens beretning ved generalforsamlingen 02.02.2016
På vores generalforsamling den 21.01.15 fratrådte 2 bestyrelsesmedlemmer. Da der ikke var nogle af medlemmerne, der ønskede at
indtræde, så blev bestyrelsen, på 2 prs. + 1 suppleant (Rita, Jørgen og Kai),
bedt om, at finde en løsning inden 3 måneder.
Det var på et hængende hår med foreningens videre eksistens, men det
lykkes! - og der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, den
27. 04.15. Kai Laursen (formand) var trådt ind i på Jørgen Sørensens
plads i bestyrelsen. Rita Nielsen blev på pladsen, som vores trofaste
kasserer. Nyvalgte: Bent Pedersen (sekretær), Keld Meldgaard
Kristensen (best.medlem)og Jørgen Sørensen (best.suppleant).
Arrangementer:
24.09.15: Detailhandlen i Sejs-Svejbæk. En succesaften med ca. 65 prs.
hvor der blevet grinet og ”grædt” (af grin, altså). Købmændene Aage
Schulz, Ingrid og Poul-E. Jensen fortalte om livet i og omkring deres
butikker i Sejs, krydret med sjove episoder. Ingrid M. Jensen har herefter
skrevet et indlæg til vores hjemmeside ”Et liv som købmandskone i Sejs
1971-1995”. Ingrids indlæg bliver med tilladelse fra Ingrid selv,
videregivet til Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg.
Detailhandlen i Svejbæk i 1960’erne: oplevet og genfortalt af Bent
Pedersen. Blev gengivet med humor og højt humør.
Kurvemageren, Julsøvej 92: Rita Nielsen fortalte om kurvemagerens liv. Et
emne, som Rita stadigvæk arbejder på efter kontakt med Kurvemagernes
datter.
Marskandiserforretningen U.S.A. i Sejs (Uden Stor Avance) på hjørnet af
Sindbjergvej/Julsøvej samt Præsteboligen på Sindbjergvej, hvor Pastor
Thies boede, blev fortalt af Bent Pedersen.
24.11.15 Sejs Skoles udvikling i 1970’erne. En interessant eftermiddag,
hvor Knud Schødt fortalte om sine år som skoleinspektør – og de værdier,
som er grundlaget for Sejs Skole den dag i dag.
Forespørgsler: Sven Asmussen efterspurgte billeder fra Sejs-Svejbæk til en
ny bog om Gudenåen. Henviste til Lokalarkivet i Silkeborg.
Foto m/spørgsmål fra Blovstrød vedr. syndikalisten Chr. Christensen
(besvaret fra vort arkiv af Bente Rytter)
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Daglig’Brugsens bestyrelse i Sejs efterlyser lokalhistoriske fotos vedr.
handelslivet i Sejs. Ingen brugbare fotos i SSLF arkiv. Vi efterlyser hos
medlemmerne./Henviste til Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg/Gamle aviser.
Vesterlund Grundejerforening (Carsten Fischer) efterlyser foto med Peter
Christian Ingwersen (1868 – 1938, død i Svejbæk). Grundejerforeningens
første formand.
Knud Schødt: Fotos af vinterskole (Sejs Søvej 48/50) er fundet i vort arkiv.
”Brohuset”, Havmosevej 17 i Sejs (det lille hvide sommerhus med stråtag
ved Sejs Snævringen) – hvorfor hedder det ”Brohuset”? Hvem ved det?
Fremtid:
Foreningens bankkonto er uændret. Det er en ”girokonto” med gebyr. Som
noget nyt har vi indført betalingsoverførsel til vores bankkontonummer
samt kontantbetaling ved vores møder. Når alle kontingenterne er på
plads, skal vi have helt nyt kontonummer. Ting tager tid, og dette tiltag
med nyt kontonummer, lykkes desværre ikke i vores turbulente forår,
hvor det var foreningens beståen, det drejede sig om.
Vi har modtaget rigtig meget lokalhistorisk materiale fra Laven området.
I den forbindelse har bestyrelsen talt om, at udvide samarbejdet med
lokalhistorikerne i Laven og Linå, så vi får udvidet vores arbejdsområde
til ”Det gamle Linaa Sogns Lokalhistorie”. Hermed en opfordring til
diskussion/debat med medlemmerne i aften på denne generalforsamling.
Lokalhistorie er vores ”rødder” – uden disse ”rødder” mangler vi vores
historie. Hermed stor tak til alle medlemmerne for jeres opbakning til
vores lokalhistorie i Sejs-Svejbæk – og ikke mindst en stor tak til
bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde.

Husk, at tjekke vores hjemmeside med de gode historier:
www.sejs-svejbæk lokalhistorie.dk

