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18. februar 2022 
 
Hermed indkaldes til 
 

G E N E R A L F O R S A M L I N G  
 

TORSDAG den 17. marts 2022 fra kl. 18.30 – 20.45 
på Kobbermølle Danske Skole, Wassersleben 32 

 
Dagsorden 
1) Valg af mødeleder og protokolfører 
2) Årsberetning 
3) Regnskabsberetning 
4) Revisorernes beretning 
5) Drøftelse og godkendelse af beretning(er) og regnskab samt decharge 
6) Valg  
     a. til bestyrelsen*:  

formand (for 1 år) 
næstformand (for 2 år) 
kasserer (for 2 år) 
bisiddere (for 1 år) 
evt. suppleanter 

     b. 2 revisorer 
     c. delegerede til amtsgeneralforsamlingen 
     d. delegerede til landsmødet 
7) Eventuelt 
 
Hvert SSF-medlem kan foreslå punkter til dagsordenen. Forslag skal indsendes skriftligt til 
distriktsformanden mindst 1 uge inden mødet 
 
Vi starter aftenen med et lækkert måltid og starter generalforsamlingen ca. kl. 19.30. Vi ser frem 
til en aften med hygge og god snak. 
Af hensyn til madbestilling beder vi om senest tilmelding 13.03. til Inken 74524 eller Bodil 
4079858. Transport kan organiseres. 
 
* Alle medlemmer af bestyrelsen genopstiller. 
 
Vel mødt! 
 
Bemærk! Generalforsamlingen afholdes efter de til den tid gældende covid19-restriktioner for 
delstaten Slesvig-Holsten. 
 
 
Venlige hilsener 
SSF Kobbermølle bestyrelse 
 
Pressearbejde 
Vi gør opmærksom på, at det kan ske, 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. 
 
Pressearbeit 
Wir weisen darauf hin, dass es vorkommen kann, dass von der Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen angefertigt und veröffentlicht werden. Die 
Aufnahmen dienen dem Zweck der analogen und digitalen Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit aufgrund berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 lit. f. DSGVO.Veranstaltungsgästen, deren Identifizierung auf diesen Aufnahmen wegen konkreter persönlicher Gründe unzumutbar wäre, steht ein 
Widerspruchsrecht nach Art. 21. Abs. 1 DSGVO zu. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. maj 2022 – tilmeld dig nu! Også hvis du kun vil gå! 
 
 
Én dag, fem forskellige steder og ét fælles startskud. Kom og vær med, når SSF og SdU sætter 
hele mindretallet i bevægelse til ”Løveløbet 2022”. 
 
På initiativ af og i samarbejde med SSF Kobbermølle gennemføres Løveløbet for Flensborg Amt 
og By med udgangspunkt i Kobbermølle Danske Skole.  
 
Løbet er opdelt i fem lokale startsteder, der hver især byder på tre forskellige ruter på henholdsvis 
3, 5 og 10 kilometer som man kan vælge mellem. Fælles for de tre ruter er, at de starter og slutter 
det samme sted, og tager dig på en tur gennem det lokale områdes kultur og seværdigheder.  
 
Så om du er til en hyggelig gåtur i flotte omgivelser eller hellere vil prøve kræfter med en 10 km 
løbetur med vennerne, så har Løveløbet helt sikkert en rute, der passer til dig. I løbet af dagen vil 
der også være mulighed for at komme og få lidt mad og en kop kaffe og høre noget musik, og der 
vil være aktiviteter for børnene. 
 
Løveløbet er et hyggeligt tilbud om fælles motion og samvær for alle aldre, som bevæger hele 
Sydslesvig.  
 
Klik ind på hjemmesiden www.løveløbet.de og tilmeld dig allerede i dag. Her kan du også læse 
meget mere om løbet og de forskellige ruter. Deltagergebyret ligger på 9,95€ og inkluderer en flot 
t-shirt og en lille goodie-bag samt frugt, snacks og vand på dagen. 
 
Så find løbeskoene frem og vær med til at styrke fællesskabet, sundheden og 
sammenhængskraften i mindretallet, når startskuddet for det spritnye motionsarrangement lyder 
den 1. maj. 
 


