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SERVAS DANMARK GENERALFORSAMLING 2017
I år afholdes generalforsamlingen i København hos Improv Comedy Copenhagen Theatre and
Cafe d. 30. april 2017 kl. 11.00.
Det er i Frederiksholms Kanal 2 og der er masser af offentlig transport ”til døren”.
Vi starter med en let brunch kl. 11. Tilmelding til info@servas.dk er nødvendig.
(Hvis man bliver forhindret, er afmelding også vigtig grundet betaling for brunch.)
Derefter er der generalforsamling med start ca. kl. 12.
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af
kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. 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.
Obs. Bestyrelsen vil stille forslag om ændring af vedttægterne i anledning af overgang til brug af
ServasOnline. Forslaget offentliggøres på hjemmesiden.
Transport:
Bus til Stormbroen (1A, 2A, 9A, 26, 37) / S-tog til Kbh. H / Metro til Kongens Nytorv.
I forbindelse med generalforsamlingen vil det være muligt at få svar på spørgsmål om
ServasOnline.

Servas Danmark hjælper Servas Island
Servas Danmark påtager sig fremover administrationen af værter og rejsende i Servas Island.
Der er meget få medlemmer. Interviews af nye værter og rejsende kan man klare over Skype og
administrationen i ServasOnline er jo den samme om værten sidder i Ishøj eller Island.
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Det er vigtigt at hjælpe med at holde gang i Servas i Island, og hvis du skal rejse i Island, så husk
at det er vigtigt at tale om Servas, anbefale folk at prøve det og kontakte os.
Vi har materiale klar som man kan dele ud og servas.org tager imod døgnet rundt.

VI arbejder stadig på at blive klar til ServasOnline
Lige nu arbejder vi på at blive klar til den automatisk overførsel af værter til ServasOnline og
fastlægger vores nye arbejdsrutiner i Servas Danmark.
Se info om det i Nyhedsbrev 1/2017 her: http://www.servas.dk/Nyhedsbreve/nyhedsbreve.htm
Så snart vi er klar, går der information ud til de enkelte værter, så I kan opdatere jeres profil.
Derefter går vi i gang med at oprette rejsende i ServasOnline i løbet af 2017.

Regionalt møde i Syd- og Sønderjylland sammen med Nordtyskland
En gruppe værter i området er blevet sat sammen for at arrangere et regionalt møde i
grænseregionen. Interesserede kan skrive til listebibliotek(a)servas.dk for at komme i kontakt
med gruppen.

Venlig hilsen

Servas Danmark/Nyhedsbrev
nyhedsbrev(a)servas.dk

info(a)servas.dk

www.servas.dk

Du kan afbestille nyhedsbrevet ved at sende en email til nyhedsbrev(a)servas.dk med "Afmeld" i
emnet og navn og adresse i indholdet.

Servas Denmark is a member of Servas International
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