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Referat: generalforsamling 20. februar 2019
56 fremmødte.

1. Valg af dirigent.
Keld Melgaard blev valgt.

2. Formandens beretning.
Formand Kai Laursen omtalte afholdte arrangementer siden sidste generalforsamling: a) 21. marts
foredrag af Eva Lohmann om Nis Petersen (med 48 deltagere), 6. juni medlemsmøde med dialog
om Sejs-Svejbæks historie 1945-2018 (med 65 deltagere), 29. august natur og historie-vandretur på
Sejs Hede med Lars Nygaard og Karen Boe (med 82 deltagere), 10. oktober foredrag om
vikingeudgravningerne ved Hårupgård (med 115 deltagere) og 1. august foredrag ved Hans Nielsen
om Ludvigslysts historie (med 85 deltagere).
Endvidere omtalte formanden, at vi har modtaget en del materiale fra medlemmerne samt en
henvendelse om fredningen af Sindbjerg og Stoubjerg. Den vil der blive fulgt op på.
Der blev rettet en stor tak til Erik Rytter for arbejdet med den gamle hjemmeside samt Jørgen
Frimodt Hansen, Mona Bæk Laursen og Stig Andersen for indsatsen med etablering af den nye
hjemmeside. Og der blev orienteret om arbejdsgruppen, der er godt i gang med interviews som
opfølgning på mødet den 6. juni og arbejdet med det ret omfattende bogprojekt.
Sejs-Svejbæk vinen kan fortsat købes i Dagli’Brugsen. En del af overskuddet går til Lokalhistorisk
Forenings bogprojekt. Og derfor en stor opfordring til at købe denne vin – og drikke rigeligt!
Der har i perioden været afholdt 4 bestyrelsesmøder, og foreningen har været repræsenteret ved det
årlige møde med lokalhistoriske foreninger på Silkeborg Arkiv samt ved markeringen af arkivets
100 års jubilæum.
Bestyrelsen har besluttet ikke mere at udsende ”Syn for Sogn” i december. Det vil dog fortsat være
muligt at rekvirere og få leveret skriftet, hvis man selv betaler.
Til slut sagde Kai Laursen tak til bestyrelsen og arbejdsgruppen for indsatsen samt til Keld
Melgaard for arbejdet med udsendelse af mails til medlemmerne og til ÆldreIdræt 60+ for
samarbejdet. Endelig en stor tak til medlemmerne for stort fremmøde til foreningens arrangementer.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
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3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2018.
Mona Bæk Laursen gennemgik posteringerne i regnskabet. Det viser et driftsoverskud på 4.319,72
kr., hvilket er meget tilfredsstillende. Egenkapitalen er på 29.051,15 kr., så foreningen er godt
polstret i forhold til fremtidige aktiviteter.

4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for 2019.
Formanden fortalte, at der afholdes et møde den 20. marts, hvor Laila Jacobsen vil fortælle om
Theodora Lang under overskriften: ”Frk. Theodora Lang og Svejbæk – hvad ville hun ude på
heden?” Foreningen har aftalt med Silkeborg kommune, at stenen på toppen af Sindbjerg skal
renoveres i forbindelse med 100-året for fredning af bakkerne. I forlængelse heraf planlægges en
markering af jubilæet på toppen af Sindbjerg. Lokalrådet har også planer om en markering, derfor
mødes vi den 5. marts m.h.p. en koordinering eller et samarbejde om projektet.
Bestyrelsen har adskillige idéer til efterårets arrangementer. Men der er endnu ikke taget fat på den
konkrete planlægning.

5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet blev fastsat til uændret årligt 75 kroner for enkeltmedlemmer og 125 kr. for
familiemedlemskab.

6. Behandling af indkomne forslag.
A. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Stig Andersen motiverede bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer og kommenterede forslag til
ændringer fra Helle Præsius Busk. Efter en kort dialog om forslagene blev vedtægterne enstemmigt
godkendt med enkelte ændringer (se vedtægter/bilag).
B. Forslag om valg af æresmedlem.
Erik Rytter havde fremsendt følgende forslag til beslutning: ”Generalforsamlingen anerkender
tidligere formand Bente Krarup Rytters mangeårige og betydelige indsats for SSLF og det
omfattende arkivsystem, hun har overdraget til foreningen, og udnævner hende hermed til
æresmedlem af SSLF.”
Der var på generalforsamlingen enighed om, at Bente Rytter har ydet en enestående og fortjenstfuld
indsats for foreningen. Men forslaget gav indledning til en principiel debat om dels det
hensigtsmæssige i at have æresmedlemmer i en forening af vores størrelse og dels om det er korrekt
at vælge æresmedlemmer, når muligheden ikke fremgår af vedtægterne. Med begrundelse i
sidstnævnte blev forslaget forkastet. Stemmetallene var 15 ja, 31 nej og 10 blanke.
C. Beslutningsforslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog følgende:
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”Hvis der fremover skal kunne udpeges æresmedlemmer, forudsætter det, at denne mulighed
forinden er indarbejdet i vedtægterne”.
Bestyrelsen oplyste, at den ikke har planer om at fremkomme med et sådant forslag.
Beslutningsforslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg.
A. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Både Herman Rasmussen og Stig Andersen blev genvalgt for en 2-årig periode.
B. Valg af bestyrelses-suppleanter.
Per Poulsen blev genvalgt som 1. suppleant og Ulla Andersen blev nyvalgt som 2. suppleant.
Begge for en 2-årig periode.
C. Valg af revisor.
Bent Pedersen blev genvalgt for en 2-årig periode som den ene af foreningens 2 revisorer.
E. Valg af revisorsuppleant.
Aase Brændstrup blev genvalgt for en 2-årig periode.

8. Eventuelt.
Klaus Kirkegaard spurgte til bestyrelsens beslutning om ikke mere at udsende ”Syn for Sogn”.
Formanden oplyste, at der primært lå økonomiske overvejelser bag, da det er op mod 1/3 af det
indbetalte kontingent, der går til indkøb af bogen. Alternativet vil være en kontingentforhøjelse.
Han lovede samtidig, at medlemmerne vil få mulighed for selv at bestille bogen mod betaling af
kostprisen på 25 kr.
Til slut takkede formanden dirigenten for god ledelse af mødet og medlemmerne for god ro og
orden.
Sejs-Svejbæk 22.2.2019.

Stig Andersen, referent
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Keld Melgaard, dirigent

