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24. marts 2022 
 
 
 
Sluk for fjernsynet og kom til vores  
 

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

TIRSDAG den 26. april 2022 – kl. 19.30 
i den Gamle Skole i Nyhus, Schloßberg 36, 24955 Harreslev 

 
 
Denne aften har du ikke kun mulighed for at vælge en formand, bisiddere og evt. suppleanter! Du 
har også mulighed for at komme med ideer, ros, ris eller noget helt andet. 
 
Dagsorden for SSF: 
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 (1 år) / næstformand (2 år) / kasserer (2 år) / bisiddere (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. 
 
I år serverer vi ikke noget til generalforsamlingen. 
 
 
Bemærk! Generalforsamlingen afholdes efter de til den tid gældende corona-regler.  
Die Mitgliederversammlung wird nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Regeln 
durchgeführt. 
 
Venlig hilsen 
SSF Nyhus bestyrelsen 
 
 
 
 
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. 


