SSF og SSW Store Solt Distrikt
v/ distriktsformand Monika Jansen

August 2021

Kære medlemmer af SSF og SSW
Efter en lang tvungen corona-pause vil vi gerne invitere til møde

lørdag, den 28. august 2021, kl. 11.30
i Møllebro Forsamlingshus, Flensburger Str. 26.
Vores program er følgende:
Vi spiser grillmad med tilbehør - fra ca. kl. 12.00.
Efter maden samles vi og vil afholde SSW-generalforsamlingen, da partiloven kræver, at den afholdes!
Se nærmere indbydelse på bagsiden.
Vi afslutter vort samvær med et hyggeligt kaffebord!
P.gr.a. serveringen er det påtrængt med tilmelding, gerne senest onsdag den 25. august, hos Monika
enten på telefon: 04602 537 eller e-mail: monika@jansen-online.net
Vi glæder os til nu efter en lang pause at hilse på vore medlemmer - hjertelig velkommen!
Det er nødvendigt at bære mundbind - har man fundet en plads, kan mundbindet tages af!
Vi glæder os til at hilse på jer!
Bestyrelserne

Vi gør opmærksom på, at det kan ske, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementerne. 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.
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.

SSW Store Solt
c/o Monika Jansen
Eckernförder Landstr. 9
24991 Freienwill
04602 537
monika@jansen-online.net

Hermed inviteres til:

04. august 2021
Distriktsgeneralforsamling
inkl. valg af distiktsbestyrelsen

Lørdag den 28. august 2021 - vi starter efter grillmaden ca. ved kl. 13.30 tiden
Sted: Møllebro Forsamlingshus, Flensburger Str. 26, 24991 Großsolt
Dagsorden:
1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.

Velkomst af forkvinden/formanden
Valg af a. mødeleder, b. protokolfører og c. tællekommission
Godkendelse af generalforsamlingens indkaldelse og konstatering af korrekt dagsorden i henhold til
vedtægterne
Gennemgang af evt. indkomne skriftlige andragender iht. § 6 forretningsorden og fastlæggelsese af
den endegyldige dagsorden
Fastsættelse af antal stemmeberettigede medlemmer
Forkvindens/formandens beretning
Regnskabsberetning
Revisiorernes beretning
Drøftelse og godkendelse/decharge af beretningerne

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Valg til bestyrelsen:
Valg af forkvinde/formand
Valg af næstforkvinde/næstformand
Valg af kasserer
Valg af bisiddere
Valg af suppleanter
Valg af to revisorer
Valg af delegerede til amtsgeneralforsamlingen
Valg af delegerede til landsmødet

4.

18.
19.
20.

Andragender i henhold til forretningsordenens § 6 (såfremt disse foreligger skriftligt
og er modtaget rettidigt af bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen)
Eventuelt
Slutord fra forkvinden/formanden
Med venlige hilsener
Bestyrelsen

Pressearbejde
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.

