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Generalforsamling 2021 
Alle er velkomne til generalforsamling søndag 16. maj 2021 som tidligere annonceret på 
hjemmesiden. 
I år foregår det hos Karise Permatopia i Fællesgården/Loen. 
Adressen er Køgevej 15A og 15B, 4653 Karise. Der er offentlig transport med tog til Karise 
station, der ligger ca. 10 minutters spadseretur fra Permatopia. 
 
Som sædvanlig serverer vi gratis brunch kl 11. Derefter er generalforsamlingen kl 12.  
Efter generalforsamlingen byder Karen og Jørgen, der bor i Permatopia, på en rundvisning. 
 
Tilmelding er særlig vigtigt i år, hvor vi er underlagt begrænsninger pga af corona og også af 
hensyn til bestilling af brunch senest 10. maj. Tilmelding samt ønske/tilbud om kørelejlighed kan 
sendes snarest til info(snabel-a)servas.dk.  
Vi beder alle deltagere om at sørge for at være nytestede for corona før mødet. 
 
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 
 

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 2021. 
Bestyrelsen er med til at sikre alt det som foregår i baggrunden, så værter og rejsende bare kan 
nyde Servasoplevelserne. 
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 
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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. 
 

Online-aktiviteter i Servas International  
Hvis I melder jer ind i facebook-gruppen Servas International, vil I få oplysninger om 
Servasaktiviteter man kan deltage i online. De bobler op, når nogen finder på at arrangere noget. 

Regional mad Servas Polen m. fl. inviterer til at lave regional mad i fællesskab.  De sørger for 
opskrift og vejleder online. 

SoliChat Servasmedlemmer der snakker sammen. 

Udstilling Servasmedlemmer udstiller online og inviterer os til at se udstillingen. 
 

Karise Permatopia	
Økosamfund med ægte bæredygtig selvforsyning og mange fællesfaciliteter  
I år lægger Karise Permatopia lokaler til generalforsamlingen i Servas Danmark. Karise 
Permatopia er et økosamfund med bofælleskab, selvforsyning og mange fællesfaciliteter, der 
sikrer miljømæssig bæredygtighed baseret på ideen om et permakulturelt ressourcekredsløb. 
 
https://www.permatopia.dk/vision/ 
 

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. 
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