
Ordinær generalforsamling
onsdag den 9. februar 2022

Til stede: 60 medlemmer.
Referent: Stig Andersen.

1. Valg af dirigent.

Keld Melgaard blev valgt som dirigent og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var indkaldt
i overensstemmelse med vedtægterne. Stig Andersen blev udpeget som referent.

2. Formandens beretning.

Formand Kai Laursen orienterede om arbejdet det forløbne år, herunder:
a. Den ekstraordinære generalforsamling i marts 2021 vedrørende vedtægtsændringer, der måtte
afholdes via mail og brev på grund af Corona-restriktioner. Vedtægtsændringerne blev godkendt og 
der var ikke kommet indsigelser mod den usædvanlige mødeafvikling. Dermed kunne vi få 
anerkendelse som ”almennyttig forening”, hvilket har stor betydning for økonomien i bog-salget.
b. Byvandring 26. maj 2021 med Ulla Andersen. Der var meget stor interesse for turen, hvilket 
resulterede i, at der stod 45 på venteliste. Derfor blev der gennemført en ekstra byvandring.
c. Den ordinære generalforsamling 25. august 2021 blev afviklet med nogen forsinkelse på grund
af Corona-restriktionerne. Her fik vi overrakt penge fra Dagli’Brugsen som støtte til foreningens 
bogprojekt. Pengene er fremkommet som en del af overskuddet fra vinsalg til fordel for Sejs-
Svejbæk Lokalhistoriske Forening. I forlængelse af generalforsamling holdt Stig Andersen foredrag
om Sejs-Svejbæk under besættelsen.
d. Modtagelse af bøger i slutningen af september 2021. Her mødte bestyrelsens medlemmer op i 
Kai’s garage, hvor de 1000 bøger var leveret fra trykkeriet. Efter 3 års hårdt arbejdet var det en stor 
oplevelse for alle at stå med den trykte bog i hånden.
e. Christine-prisen. Den 2. oktober fik foreningen – repræsenteret ved Ulla Andersen - overrakt 
Borgerforeningens Christine-pris, som uddeles efter afstemning blandt borgerne i Sejs-Svejbæk. 
f. Foredrag 6. oktober 2021 om soldater i krigen 1864. Herman Rasmussen berettede om lokale 
deltagere i krigen.
g. Reception 6. november. Receptionen, som markerede starten på bogsalget, blev det største 
arrangement foreningen nogensinde har afholdt. 300 bøger var solgt på forhånd, og der var cirka 
250 deltagere. Efterfølgende har navnlig kassereren haft et omfattende arbejde med salg af bøger, 
og bestyrelses- og arbejdsgruppemedlemmer har solgt bøger ved julemarkeder i Borgerforeningen, 
på Kirsebærgården og ved Plejecentret.
h. Bestyrelses- og arbejdsgruppemøder. Formanden fortalte om de afholdte møder, herunder 2 
arbejdsgruppemøder, som måtte afvikles udendørs på grund af Corona-restriktionerne.
Til slut takkede Kai Laursen for indsatsen og medlemmerne for opbakningen til foreningens 
arbejde. 



Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2021.

Kasserer Mona Bæk Laursen gennemgik det revidere regnskab, som bærer præg af bogprojektet 
både på udgifts- og indtægtssiden. Årets overskud pr. 31.12.21 var på 184.503,23 kr. og 
egenkapitalen på 223.099,03 kr. 

Der blev spurgt til, hvad foreningen vil bruge det store overskud til. Mona Bæk Laursen oplyste, at 
der skal betales for genoptryk af bogen og indkøb af forskelligt materiel. Det drejer sig bl.a. om køb
af computer, printer og projektor. Hertil kommer, at foreningen har oprettet et arkiv ”i skyen” på 
pCloud. På grund af gældende skatte- og momsregler for almennyttige foreninger, må midlerne 
alene anvendes til aktiviteter indenfor foreningens formålsparagraf.

Der blev også spurgt til medlemstallet. Kassereren oplyste, at foreningen har 228 medlemmer.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for 2022.

Kai Laursen og Ulla Andersen orienterede om bl.a. to kommende arrangementer:
a. Historier fra Sejs-Svejbæk 6. april 2022 kl. 19.  Her vil bl.a. Frank Nygaard og Jens 
Nedergaard fortælle om oplevelser fra deres tid i Sejs-Svejbæk. Der vil også blive mulighed for 
dialog med og mellem tilhørerne.
b. Byvandring i Svejbæk 9. juni 2022 v/Ulla Andersen. Turen vil starte ved kirken og via 
kirkegården gennem Kirsebærgårdens skov og videre ad Svejbæk Søvej og Edv. Egebergs Vej og 
tilbage via Julsøvej.

5. Fastsættelse af kontingent.

Formanden foreslog et uændret kontingent på 75 kr. pr. år for enkelt-medlemmer og 125 kr. pr. år 
for et husstands-medlemsskab. Dette blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg.

a. Formand. Kai Laursen ønskede ikke at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslog valg af Klaus 
Erichsen. Klaus fortalte om sin baggrund og sine intentioner for formandsskabet. Klaus Erichsen 
blev valgt som ny formand.
b. Valg af bestyrelsesmedlem. Mona Bæk Laursen blev genvalgt.
c. Revisor. Conny Lyngholm Moeslund blev genvalgt som revisor.
d. Valg af bestyrelses-suppleant. På grund af Klaus Erichsens valg til formandsposten skulle der 
vælges ny suppleant. Efter forslag fra bestyrelsen blev Frank Nygaard valgt.

8. Eventuelt.

Stig Andersen takkede på bestyrelsens vegne Kai Laursen for arbejdet og fremhævede bl.a., at Kai 
har været aktiv i foreningen siden stiftelsen i 2004 og hvor meget, der er sket siden han blev valgt 



som formand i 2015. Aldrig har aktivitetsniveauet været så stort som nu, og aldrig har vi haft så stor
en formue. Som en konkret tak for indsatsen fik Kai Laursen overrakt et gavekort.

Kai Laursen afsluttede generalforsamlingen med at sige tak for fremmødet og dirigenten, Keld 
Melgaard, takkede forsamlingen for god ro og orden.

I forlængelse af generalforsamlingen underholdt arbejdsgruppemedlemmer med oplægget 
”Historien om bogen”.


