
Landsmøde
lørdag den 12. november 2022 på Husumhus



Indsendt materiale vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informations-
arbejde i offentlighedens interesse jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO. Medlem-
mer, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, har ret til at gøre indsigelse 
mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO pr. mail til datenschutz@syfo.de

Flensborg den 22. oktober 2022 
 
 
 
 Program 
 
 
 Landsmøde 
 
 
 lørdag den 12. november 2022 
 på Husumhus, Neustadt 95, 25813 Husum. 
 
 
 
Kl. 8.00 Registrering 
 
  De delegerede får udleveret stemmesedler ved indgangen 
 
Kl. 9.00 Mødet åbnes 
 
 
I forbindelse med landsmødet uddeles Oberst H. Parkovs 
Sydslesvigpris 2022 ved Oberst H. Parkovs Mindefond. 
 
 
Evt. samkørsel bedes aftalt indbyrdes. 
 
Vi gør opmærksom på, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementet.  
Disse vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde af 
legitime interesser jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO. 

Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en 
identificering på optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 
21. stk. 1 DSGVO. 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af en mødeleder og en protokolfører. 
2. Landsmødets lovlighed. 
3. Vedtagelse af den endelige dagsorden. 
4. Årsberetning v/ formand Gitte Hougaard-Werner. 
5. Regnskabsoversigt. 
6. Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning. 
7. Drøftelse og godkendelse af årsberetningen samt decharge. 
8. De faste udvalgs beretninger. 

a. Teater- og koncertudvalget. 
b. Kulturudvalget. 
c. Årsmødeudvalget. 

9. Drøftelse af beretningerne. 
10. Løveløbet 2023. Orientering. 
11. Udkast til vedtægtsændringer. 

Orientering, drøftelse og godkendelse.  
Bilag: Vedtægtsændringer og inhabilitetsregler. 

12. Valg af 
a. medlemmer af forretningsudvalget (§ 10, 10.3): 

     - 1. næstformand. 
     - 1. bisidder. 
     - 1. suppleant. 
     - 2. suppleant. 
   b. udvalg (§ 10, 10.4): 
     - Teater- og koncertudvalget. 
     - Kulturudvalget. 
     - Årsmødeudvalget. 
   Bilag vedlagt. 

13. Kontingent 
14. Dato for næste års landsmøde. 
15. Eventuelt. 

  
Med venlig hilsen 
 
 
Gitte Hougaard-Werner 


