Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening
Referat: generalforsamling 26. februar 2020
60 fremmødte.

1. Valg af dirigent.
Keld Melgaard blev valgt.

2. Formandens beretning.
Formand Kai Laursen omtalte afholdte arrangementer siden sidste generalforsamling:
A) 20. marts: Laila Jakobsen gav oplæg om Theodora Lang og Svejbæk (96 deltagere).
B) Markering af 100-året for fredningen af Sindbjerg og Stoubjerg. Skete i samarbejde med
Lokalrådet, dels i form af et møde arrangeret af Lokalrådet og dels en markering Grundlovsdag på
Sindbjerg arrangeret af Lokalhistorisk Forening. I forbindelse med sidstnævnte havde Silkeborg
kommune finansieret, at teksten på stenen blev opmalet af stenhuggeren. Herman Rasmussen
fortalte om Sophus Sørensen, og der blev orienteret om naturpleje og fåreavl på heden.
C) 20. marts skovvandring i Linå Vesterskov med Søren og Dorte Kristiansen (103 deltagere).
D) møde med Erik Hofmeister om Gudenåens kilder (knap 100 deltagere).
Herudover blev omtalt diverse henvendelser til foreningen. Vi forsøger altid at være behjælpelige
med viden eller orientering om, hvordan man kan indhente oplysninger. Foreningen har været
repræsenteret ved receptionen for udgivelse af Linå-bogen. Endelig omtalte formanden en
ophavsretssag i relation til et foto på hjemmesiden.
Afslutningsvis blev der rettet tak til bestyrelse og medlemmer for et godt samarbejde.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2020.
Kasserer Mona Bæk Laursen gennemgik posteringerne i regnskabet. Det viser et driftsoverskud på
1.486,18 kr., hvilket er tilfredsstillende. Egenkapitalen er på 30.537,33 kr., så foreningen er godt
polstret i forhold til fremtidige aktiviteter. Kassereren orienterede om ophavsretssagen, der har
påført foreningen en ekstraordinær udgift på 2.812,50 kr.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for 2020.
Formanden orienterede om de to kommende arrangementer: 1) 11. marts, hvor forhenværende
byrådsmedlem og borgmester Hanne Bæk Olsen og forhenværende byråds- amtsråds- og
folketingsmedlem Christian O. Aagaard vil fortælle om deres tilknytning til Sejs-Svejbæk, deres
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politiske liv og betydningen af lokalområdets engagement og 2) Byvandring i Sejs den 13. maj med
Ulla Andersen.
Stig Andersen orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen med bog-projektet.

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

6. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

7. Valg.
A. Valg af formand.
Kai Laursen blev genvalgt for en 2-årig periode.
B. Valg af bestyrelsesmedlem.
Mona Laursen blev genvalgt for en 2-årig periode.
C. Valg af revisor.
Conny Lyngholm Moeslund Pedersen blev genvalgt for en 2-årig periode som den ene af
foreningens 2 revisorer.

8. Eventuelt.
Elise Eskesen fandt det uhensigtsmæssigt, at foreningens generalforsamlingen lå samtidig med
idrætsforeningen. Formanden var enig i dette og kunne oplyse, at Lokalhistorisk Forening havde
reserveret mødelokalet i Multihuset i god tid, og på et tidspunkt, hvor ingen andre havde henvendt
sig om lokale-reservation. Da vi fik kendskab til problemet var generalforsamlingen annonceret og
materiale sendt ud til medlemmerne.
Klaus Eriksen fandt det hensigtsmæssigt, at foreningen via entré til møderne skaffer flere penge i
kassen.
Til slut takkede formanden dirigenten for god ledelse af mødet og medlemmerne for god ro og
orden.
Sejs-Svejbæk 27.2.2020.

Stig Andersen, referent
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Keld Melgaard, dirigent

