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Generalforsamling 2022 
Alle er velkomne til generalforsamling søndag 3. april 2022 som annonceret på hjemmesiden. 
I år er det Servasværterne Santa og Jens Pilgaard der lægger hus til på Baunegårdsvej 47 i 
Snoghøj ved Fredericia. 
 
Som sædvanlig serverer vi gratis brunch kl 11. Derefter er generalforsamlingen kl 12. 
Tilmelding af hensyn til bestilling af brunch senest 27. marts 2022. Tilmelding samt 
ønske/tilbud om kørelejlighed kan sendes snarest til info(snabel-a)servas.dk.  
 
Traditionen tro planlægger vi en udflugt i forlængelse af mødet. Der vil være mulighed for en 
fantastisk tur højt oppe på Lillebæltsbroen med BridgeWalking (bridgewalking.dk). Af hensyn 
til bestilling og betaling er der bindende tilmelding på formularen her: 
https://forms.gle/dEnP9qpSrmtWvqUA6, hvor der også er beskrevet alternative udflugter 
(travetur ved Hindsgavl Slot og borgruinen Hindsgavl Voldsted eller tur til museum Clay 
Keramikmuseum (Middelfart) eller Trapholt (Kolding). Afhængig af antallet af tilmeldinger vil vi 
afgøre, hvilken udflugt vi tager på. 
Svar/tilmelding senest torsdag 24. marts 2022, klik på linket og indsend formularen. 
 
Vi beder alle deltagere huske på de almindelige forsigtighedsprincipper omkring covid-19. 
 
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 (se forslag om ny betalingsmodel neden for). 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af 
kontingent. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
7. Valg af revisor.  
8. Eventuelt 
 

Ny betalingsmodel i Servas Danmark 
Baseret på diskussionen på generalforsamlingen sidste år er bestyrelsen nået frem til at 
foreslå medlemsgebyrer for værter 50 kr. pr. person, for rejsende (Letter of Introduction) 260 
kr. pr. person og for basismedlem 40 kr. pr. person. Basismedlemmer er ikke værter eller 
rejsende og har ikke har et aktivt Letter of Introduction, men vil stadig modtage Nyhedsbrevet 
for at fastholde kontakt til Servas. Alle gebyrer gælder for et år. Vært og basis løber årligt fra 
1. april til 31. marts, hvorimod gebyret for Letter of Introduction dækker for et år fra den dato 
det træder i kraft med eStamp i ServasOnline. 
Ifølge vedtægterne skal kontingent fastsættes af generalforsamlingen. 

§ 4  Kontingent:  For medlemskab kan fastsættes et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af 
generalforsamlingen. Der kan fastsættes forskelligt kontingent for forskellige grupper af medlemmer, f.eks. 
enkeltpersoner, husstande, studerende m.m. Ved restance i et år bortfalder medlemskab. 
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Forslag Forslaget til vedtagelse på generalforsamlingen 3. april 2022 er formuleret sådan: 
”Medlemmer af Servas Danmark betaler i fremtiden:  
Basismedlem 40 kr. Værter 50 kr. Rejsende, fornyelse af Letter of Introduction 260 kr.” 

Baggrund I fremtiden skal Seras Danmark betale gebyr til Servas International for alle 
medlemmer (værter, rejsende og basismedlemmer). Tidligere har betalingen været på 
baggrund af antal rejsende. 
Et medlemskontingent, som foreslået, gør det muligt at afgøre, hvem der er medlemmer af 
Servas. Det betyder også, at vi kan fjerne de værter, som ikke svarer, så vi kun har aktive 
værter på listen. For de svarer nok heller ikke på henvendelser fra rejsende. 
Basismedlemmer og værter får en opkrævning i marts. Rejsendes Letter of Introduction 
betales, når man skal have nyt eStamp og gælder derfra et år.  
 

Information om årlig fornyelse af medlemskab	
Renewal 2021 Vores medlemskaber administreres i ServasOnline, hvor vi alle har en 
personlig profil. Vi har selv ansvaret for at holde profilen opdateret, men en gang om året bør 
vi forny status på profilerne. 
I 2021 har hjælpsomme frivillige, Alice, Tarja og Eva, hjulpet med at kontakte alle. Det er så 
meningen, I skal svare om I ønsker at:  
a) forblive værter (rejsende kan finde jer i værtslisten i ServasOnline),  
b) forny jeres Letter of Introduction (rejseklar status, kan søge efter værter i ServasOnline), 
eller  
c) være basismedlem (kun modtage Nyhedsbrev). 
Som forberedelse til den nye betalingsmodel i Servas International, har bestyrelsen besluttet 
at alle gHosts* og rejsende, hvis Letter of Introduction er udløbet, skal slettes, så vi ikke 
risikerer at komme til at betale gebyr til Servas International for medlemmer der har glemt, at 
de har en profil i ServasOnline. 

Renewal 2022 Vi opfordrer meget til, at man giver besked, når man ikke vil være vært eller 
rejsende, og så skifter til basis, evt. bare i en periode. Det koster kun 40 kr om året, og så får 
man Nyhedsbrevet. 
Fordi arbejdet med renewal 2021 har været omfattende og varet helt til 2022 (i skrivende 
stund), har vi besluttet at forny alle værter automatisk frem til den nye betalingsmodel træder i 
kraft. 
Når den nye betalingsmodel er trådt i kraft, vil man blive slettet fra ServasOnline, hvis man 
ikke besvarer emailen om fornyelse og betaler sit gebyr. Det kommer der mere information 
om. Rejsendes Letter of Introduction vil blive inaktiveret, når det udløber. 

Hvis du opdager, du er blevet slettet og er ked af det Vi kan altid genoprette din profil i 
ServasOnline eller lave en ny. 
 
*Det kalder man dem som er på listen men aldrig svarer 

SYLE - Længere ophold i Frankrig 
Af Ingrid Pedersen 

SYLE er en del af Servas Prøv SYLE, hvis du vil lære fransk og lære mere om Frankrig.  
Claude og Isabelle Basile er særdeles aktive værter i den vestfranske havneby La Rochelle. 
De vil gerne koordinere ophold for unge, der vil opholde sig mere end et par nætter hos 
Servas-familier. Det sker gennem det særlige program SYLE (Servas Youth Language 
Experience) og fungerer typisk på den måde, at en gruppe værter går sammen og laver et 
program for den – eller de – Servasrejsende, der udover at blive bedre til fransk, har lyst til at 
fordybe sig i et bestemt emne eller område. De Servasrejsende bor hos værterne, som altså 
også sørger for at lave et spændende program for de rejsende, der typisk er unge, der ikke 
har så meget erfaring i at rejse alene. 
- Men der kommer ingen, beklager Claude Basile. Det ærgrer ham, at corona har sat Servas 
temmelig meget i stå, og han håber SYLE kan være med til at engagere de unge. 
Claude Basile har en liste over flere end 50 franske værter, der er villige til at tage imod unge, 
der har lyst til et lidt længere ophold. 
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Også SYLE i Danmark Her i Danmark kan vi også arrangere SYLE-ophold, hvis unge 
udlændinge har lyst til at beskæftige sig med fx cykelkultur, vindenergi, økologiske fødevarer, 
velfærdssystemet eller hvad som helst andet typisk dansk, der interesserer dem. Hvis nogen 
er interesseret, vil en gruppe værter gå sammen og lave et program for dem.  
 
Men som sagt: Er du Servas-interesseret og har lyst til et ophold i Frankrig, kan du kontakte: 
claudebasile@wanadoo.fr . Skriv gerne til ham på engelsk.  
 

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 plus navn og adresse i indholdet. 
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