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Generalforsamling 2020
Alle er velkomne til generalforsamling søndag 27. september 2020 kl. 10 som tidligere meddelt i
Nyhedsbrevet og på hjemmesiden.
I år foregår det på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Hurup, Thy.
Adressen er Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby, 7760 Hurup Thy.
Vi starter sammen med en guide som fører os til kursusbygningen og fortæller undervejs.
Som sædvanlig serverer vi gratis brunch.
Der er mulighed for overnatning fra lørdag 26. september på Folkecenteret. Pr. person 250 DKK.
Tilmelding af hensyn til bestilling af brunch og overnatning samt ønske/tilbud om kørelejlighed
kan sendes snarest til info(snabel-a)servas.dk.
Forslag til behandling indsendes til bestyrelsen på info(snabel-a)servas.dk senest 14 dage før
GF. Dagsordenen ifølge vedtægternes §5 på http://servas.dk/vedtaegter/.
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
- Info om ny økonomisk model i Servas International

Besøg Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energis hjemmeside her: http://www.folkecenter.eu
En rask gåtur derfra ligger Ydby Hede med lyng, udsigt og 32 gravhøje fra ældre bronzealder.
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Ny økonomisk model i Servas International
Forslag til behandling i Servas International I Servas International er der er der stillet
forslag om at ændre måden landene betaler på. Kort sagt vil vi gå væk fra betaling efter antal
rejsende pr land, og over til betaling efter antal medlemmer pr land. Hvert land skal så betale et
aftalt beløb for hvert medlem efter en beregningsmodel.

Konsekvenser Det vil bryde med det princip vi har haft i Servas Danmark, hvor værterne ikke
betaler for medlemskab. I Servas Danmark er det kun de rejsende der betaler og her er der heller
ikke tale om et egentligt medlemskab, men et gebyr for godkendelse af Letter of Introduction med
stamp.
Siden ServasOnline blev taget i brug, kan 1 hustand have flere medlemmer. For Servas
Danmark, som har relativt mange medlemmer, vil det betyde en noget højere betaling til Servas
International.

Baggrund for forslaget Argumentationen for forslaget er at skabe et mere stabilt økonomisk
grundlag for Servas International, så man bedre kan budgettere for de løbende aktiviteter og den
tre-årlige generalforsamling.

Stil op til bestyrelsen
Der er plads til flere i bestyrelsen, så hvis du har lyst til at hjælpe til, kan du melde dig.
Giv lyd til info(snabel-a)servas.dk – også selv om du ikke kan deltage personligt i
generalforsamlingen 2020.
Bestyrelsens opgave er at varetage foreningens ledelse. Vi træffer beslutninger der vedrører
vores relation til Servas International, administrerer foreningens medlemmer og økonomi, og
hjemmesiden. Nogen af os tager os af de daglige administrative opgaver. Vi sørger for, at nye
medlemmer kommer til interview, og at deres Letter of Introduction bliver godkendt, så de kan
rejse med Servas. Vi tager imod henvendelser fra medlemmer om regler, tekniske ting i
ServasOnline på servas.org, afvikler den årlige generalforsamling og tager initiativ til
arrangementer.
Vi kunne godt tænke os at gøre mere ved opgaver som rekruttering af alle aldersgrupper, men
især unge, og at fremme kendskabet til Servas i Danmark.

Servasarrangementer world-wide
Internationale arrangementer annonceres løbende her: https://servas.org/en/events-meetings
Der kommer også løbende info om arrangementer på facebook-grupperne, den offentlige for alle
interesserede SERVAS Travelling for Peace og den lukkede gruppe Servas International for
medlemmer.

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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