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Der indkaldes hermed til generalforsamling i Foreningen Servas Danmark
Søndag 3. april 2011 kl. 11:00
Sted: Levefællesskabet Hertha, Landsbyvænget 12, Herskind, 8464 Galten

www.hertha.dk
Kl. 11:00 Vi starter med brunch lavet af Hertha Levefællesskab. Vi beder om tilmelding
til brunchen senest 26. marts til servas@mail.dk eller på 86 16 55 25
Kl. 12:00 Generalforsamling med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent.
Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
Orientering om Servas Youth Nordic Meeting
Orientering om Servas Online (SOL).
Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af
kontingent.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er fra bestyrelsen Ingrid
Pedersen, Susanne Thestrup, Jens Ole Henriksen samt suppleanterne Gunilla Heick og
Dorte Kjær.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer, herunder forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, skal indsendes til
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Dagsordenen for generalforsamlingen, herunder forslag fra medlemmer, offentliggøres på foreningens internetside og kan rekvireres fra bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen bliver der en rundvisning på stedet.
Vi arrangerer samkørsel fra Aarhus, så sig til hvis I har plads i bilen eller gerne vil have kørelejlighed.
_________________________________________________________
5. april 2011 kl. 19:30
Servastræf i København - nu også om foråret !
Vi har tit snakket om, at det er for lidt med kun ét Servastræf i København om året. Sommertræffet er efterhånden en institution: i Gunna Starcks gårdhave i august.
Nu prøver vi at skabe en ny tradition, hvor man kan møde andre med interesse for at rejse og for
Servas.
Kom og oplev Servasrejsende gennem mange år, Niels Lundwall, fortælle om og vise lysbilleder
fra en fantastisk tur med flodpram ad Nigerfloden til Timbuktu. Niels og Inge foretog rejsen i
1996.
Konceptet er det samme som hos Gunna: Mona sørger for kaffe/te og lokale. Gæsterne medbringer lidt sødt/snacks…
Tid: Tirsdag den 5.april klokken 19.30
Sted: Loungen på Oehlenschlægersgades Skole på Vesterbro
Skolens adresse er: Oehlenschlægersgade 57, 1663 København V.
Tilmelding ikke nødvendig, men send gerne en mail eller ring, så jeg ved hvor meget kaffe jeg
skal lave.
Med venlig Servashilsen, Mona Petersen mona.petersen@privat.dk

33111488 eller mobil: 51201210
_____________________________________________________________
Svar på Ingrids opfordring i sidste nyhedsbrev til at besvare e-mails fra rejsende.
Man skal selvfølgelig svare på mails, andet er uhøfligt. Men nogle skifter mails adresser mv. så jeg synes
absolut at man kan ringe og spørge om man må komme, hvis man ikke har fået et svar indenfor 24 timer.
Det er min mening.
Jeanet Lehmbeck, Vejle, jl@opto.dk

_________________________________________________
Frivillig i Servas?!
Som I nok ved drives Servas af frivillige der påtager sig opgaver som National Secretary og medlem af lokale bestyrelser og udvalg.
Også til Servas International (SI) er der brug for frivillige som medlemmer af Executive Committee (EXCO)
og de mange andre komiteer i Servas International (SI), regionale Area Coordinators og forskellige praktiske
hjælpere.
Servas kan ikke fungere uden. Det er sådan foreningen har fungeret og udviklet sig over mere end 60 år.
I de seneste år er det dog blevet sværere at finde frivillige. Selvom der er over 15000 værter kloden rundt
var der kun 12 der stillede op til de seks poster i EXCO ved generalforsamlingen i Argentina i 2009.
Pramod Kumar der er Vice President i SI har skrevet til alle Servaslandene for at bede os opfordre Servasfolk til at melde sig til at deltage i Servas på internationalt niveau. Som han siger, måske er folk ikke klar
over hvor mange spændende opgaver der er! F.eks:

•
•
•
•
•
•
•

Information and Communication Team (ICT) (bla. hjemmesiden servas.org og de administrative
sider bag den)
Udvikling og implementering af Servas Online (igangværende)
SI News team
Oversættelse fra og til engelsk, spansk, fransk og andre sprog
Afholdelse af valg og afstemninger m.m. vhja internettet
Støtte og vejledning til “små” Servaslande
Rekruttering og koordinering i forb m projekter

Man må ikke være bange for computere og internettet, for det meste af kommunikationen foregår vhja email, googlegroups og Skype. Man kan også risikere rejseaktivitet!
Kontakt bestyrelsen i Servas Danmark (info@servas.dk eller listebibliotek@servas.dk) hvis du er interesseret
og gerne vil høre mere om opgaverne.

__________________________________________________________________
Servas Youth Nordic Meeting 2011 1 Aug - 4 Aug 2011
på Lerbjergcentret, Hvalsø ved Roskilde http://www.lerbjergcentret.dk
Se mere om træffet på www.servas.dk - siden opdateres løbende
_______________________________________
Får hele verden hjem i stuen

Verdensorganisasjonen Servas kjemper for fred gjennom kulturell utveksling og forståelse. Derfor har Nabbetorp de siste dagene vært litt italiensk.
Italienske Fois foretrekker å reise på denne måten.
– Jeg er mer opptatt av folk enn av museer. Jeg vil gjerne
lære andre å kjenne, sier han og forteller også at det er vanlig
å ha med en ting fra hjemlandet. Selv har han vært vert for
folk fra Spania, Tyskland og Canada.
Thorbjørnsen legger til at man kan styre unna turistfellene
ved å komme tett på den fastboende befolkningen.
– Dessuten er dette som å få hele verden hjem i stuen.
Se mere på:
www.f-b.no/nyheter/far-hele-verden-hjem-i-stuen-1.5925459

____________________________________________
Venlig hilsen,
Viggo
Servas Nyhedsbrev
nyhedsbrev@servas.dk www.servas.dk
Du kan afbestille nyhedsbrevet ved at sende en email til
nyhedsbrev@servas.dk med "Afmeld" i emnet og navn
og adresse i indholdet.

