
Referat af generalforsamlingen den 21. februar 2018. 

Referat kursiv:

54 fremmødte – afbud fra Erna Kajhøj.

1. Valg af dirigent.

Keld Melgaard Kristensen foreslået og valgt.

2. Formandens beretning.

Af arrangementer skal nævnes:

Den 3.5.17 Historisk byvandring i samarbejde med Ældre Idræt under ledelse af Keld 
Dalsgaard Larsen med deltagelse af 36 medlemmer.

15.6 Fotoudstilling på Kirsebærgården, hvor Carl Strunge Jensen fremviste ca. 160 fotos af 
udviklingen i Sejs og Svejbæk. 103 lagde vejen forbi, så det var en stor succes.

17.9 havde vi indbudt til ”Kom og vis os din samling” Der mødte 25, der fik en spændende 
aften med Birgit Bjørnholt og Kurt. Begge meget kompetente, og arrangementet vil blive 
gentaget en anden gang.

13.11 i kirken fortalte Annette Jacobsen om de tyske flygtninge efter 2. verdenskrig og om 
opholdet i flygtningelejren i Gl. Rye, hvor Annette bor sammen med sin mand. 65 var mødt 
frem til denne spændende aften med en særdeles kompetent foredragsholder.

Jens Chr. Strunge Jensen har afleveret sine materialer til Silkeborg Arkiv. Vi får kopier til 
vores eget arkiv.

Vi har nu fået gang i vores lokale i kælderen under kirken, hvor et udvalg på 6 medlemmer 
(Kai, Stig, Herman, Per, Klaus Erichsen og Ole Bang Larsen) mødes ca. én gang om 
måneden og katelogiserer indkomne materialer. Vi er interesseret i alt, breve, fotos, film, 
artikler m.v.

Vi har deltaget i 2 møder i Silkeborg Arkiv. Rita, Herman og Kai har deltaget.

Bestyrelsen har lovet til næste generalforsamling at fremlægge ændringer af foreningens 
vedtægter, da vi nu har udvidet med et formaliseret samarbejde med kløverbyerne, Hårup, 
Linå, Mollerup og Laven)

Til slut en stor tak til mine bestyrelseskolleger, til Bente og Erik for at passe hjemmesiden, 
til Keld for altid at være klar til at orientere om vores arrangementer på Conventus og i 
Foreningsnyt, men ikke mindst tak til medlemmerne for fin opbakning til vore 
arrangementer.



3. Fremlæggelse af de reviderede regnskab.

Regnskabet viste et driftsoverskud på 4.402,40 kr., hvilket på anses for at være særdeles 
tilfredsstillende. Og med en egenkapital på godt 24.000 kr. er foreningen godt rustet til 
fremtiden.

4. Bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år.

Den 21.3 kommer Eva Lohmann og fortæller om forfatteren Nis Petersen, der i mange år 
boede i Laven.

Derudover er der mange planer, men vi ved, at vi vil lave en aften, hvor medlemmerne får 
lejlighed til at fortælle for hinanden.

5. Fastsættelse af kontingent.

Uændret kontingent. 75 kroner for enkeltmedlemmer og 125 kroner for et 
familiemedlemsskab.

6. Indkomne forslag.

Ingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Kai Laursen genvalgt som formand for en 2årig periode.

Mona Bæk Laursen nyvalgt for en 2-årig periode som kasserer i stedet for Rita Nielsen.

Per Poulsen nyvalgt som bestyrelsessuppleant  for en 1-årig periode i stedet for Erna Kajhøj.

Stig Andersen nyvalgt for en etårig periode i stedet for Bent Pedersen.

Conny Moeslund genvalgt som revisor for en to-årig periode.

Bent Pedersen nyvalgt som revisor for en et-årig periode.

Aase Brændstrup genvalgt som revisorsuppleant for en etårig periode. 

8. Eventuelt.

Frank Lauridsen spurgte, hvordan man kommer ind i vores lokale arkiv. Man retter 
henvendelse til formanden, der har nøglen. Hvis behovet bliver stort, må man overveje en 
fast åbningstid.

Herefter fik Bente Rytter ordet og fortalte om foreningens tilblivelse og arbejdet med at 
indsamle og ordne alt indkommet materiale. Bente sluttede med at overdrage 3 kasser 



med materiale til foreningens bestyrelse. 1 kasse omhandler Sejs, 1 kasse omhandler 
Svejbæk og den sidste kasse indeholder materialer, der handler om området nord for 
banen. Det bliver en stor opgave for udvalget og bestyrelsen at få det hele sat i system, så 
man kan komme hen i lokalet under kirken og finde mange spændende oplysninger om 
livet i området nu som tidligere. Tak til Bente for materialet.

Til slut takkede formanden dirigenten for god ledelse og medlemmerne for god ro og orden.

Referat den 22.2.2018 / Bent Pedersen

Dirigent: Formand:

___________________________ ________________________________


