
SSF og SSW Store Solt Distrikt
v/ distriktsformand Monika Jansen

04602 537 • monika@jansen-online.net

29. marts 2022
Kære medlemmer af SSF og SSW

Vi inviterer hermed til møde
hyggeeftermiddag med kaffe og kage og efterfølgende SSF+SSW generalforsamlinger

torsdag, den 28. april 2022 kl. 15.30
i Møllebro Forsamlingshus, Flensburger Str. 26.

Ca. kl. 15.30 besøger bogbussen forsamlingshuset.

Kl. 16.30 afholdes SSF generalforsamling med følgende 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.

Kl. 17.15 inviteres til SSW generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Velkomst 
2. Valg af a. mødeleder, b. protokolfører
3. Godkendelse af generalforsamlingens indkaldelse og konstatering af korrekt dagsorden i henhold til
 vedtægterne
4. Gennemgang af evt. indkomne skriftlige andragender iht. § 6 forretningsorden og fastlæggelse af den 
 endegyldige dagsorden  
5. Fastsættelse af antal stemmeberettigede medlemmer 
6. Bestyrelsesberetning  
7. Regnskabsberetning 
8. Revisorernes beretning 
9. Drøftelse og godkendelse/decharge af beretningerne 
10. Andragender i henhold til forretningsordenens § 6 (såfremt disse foreligger skriftligt og er modtaget ret-
 tidigt af bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen)
11. Landdagsvalg
12. Eventuelt

Der serveres snitter. Og så vil vi gerne i fællesskab tale om foreningens program frem til slutningen af året. 
Kom gerne med forslag om aktiviteter!

Kom og sæt dit præg på vort foreningsliv!

Velkommen til starten på vort mødeliv i Store Solt Distrikt 
efter stilstand pga. corona.

Venlig hilsen
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 Öffent-
lichkeitsarbeit 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 Wider-
spruchsrecht nach Art. 21. Abs. 1 DSGVO zu.


