
Kære alle deltagere på SHS 2019 
 

I år afholdes gensynstræffet lørdag d. 12. oktober kl. 12 på              
Sortevejs Fritidshjem, Cornelius Hansen-Weg 3, 24939 
Flensborg. Her er stort fællesrum, køkken og mulighed for at 
sove indendørs samt for at tage telt med til udendørs overnatning. 
Husk: liggeunderlag og soveposer eller lignende, hvis I vil 
overnatte indendørs. 

Vi starter vanen tro med at spise frokost, som består af en fælles buffet, hvortil vi hver i sær 
medbringer et bidrag. Herefter afholdes generalforsamling i foreningen ”Sommerhøjskolens 
Venner” kl. 13. Vores vedtægter er vedhæftet denne mail. Af disse fremgår det, at det bl.a. er 
medlemsmødets opgave: 

-  at evaluere den forinden afholdte sommerhøjskole 

-  at tage imod aflæggelse af beretningen om det reviderede regnskab  

-  at godkende regnskabet 

-  at vælge 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant samt 1 formand. 

I år skal vi vælge en ny formand for foreningen, da Anita Lausen træder tilbage efter mange år på 
denne post. Som det blev nævnt på SHS-aftenen i år, er det hensigtsmæssigt, at den ny formand er 
bosiddende i Tyskland, da dette letter papirarbejdet betydeligt. 

 
Derfor foreslås følgende foreløbige dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden og plan for dagens drøftelser 

3. Evaluering af dette års sommerhøjskole og input til det kommende års arbejde 

4. Valg af planlægningsgruppe 

5. Valg af bestyrelse samt ny formand for foreningen Sommerhøjskolens Venner 

6. Forelæggelse og godkendelse af regnskab  

7. Eventuelt 

Skriv gerne til os (sydslesvigsksommerhoejskole@gmail.com), hvis I har tilføjelser til dagsordenen. 
Husk, at såfremt disse tilføjelser er beslutningskrævende, skal de være tilsendt til os senest fredag d. 
27. september mhp. at komme på den endelige dagsorden, som vi sender til jer der. 

 

 



Efter mødet hygger vi os, spiller evt. petanque eller fodbold, og spiser en lækker aftensmiddag 
sammen, som sommerhøjskolen betaler og sørger for. Dertil giver vi den første Flens eller 
sodavand. Skulle tørsten være til flere, er der selvfølgelig mulighed for at købe. 
Søndag rydder vi op efter os, og derefter vil der være mulighed for at deltage i et hyggeligt 
arrangement i eller omkring Flensborg, så vi kan forlænge den gode tid, vi har sammen. Det 
fortæller vi mere om, når vi nærmer os slutningen af september. 
 
Når I tilmelder jer, vil vi meget gerne vide, i hvilket omfang I ønsker at deltage, og om I forventer 
at overnatte. Tilmelding til spisning er af hensyn til indkøb bindende. 
 
Vi ser frem til et godt møde og et hyggeligt gensynstræf  Vel mødt! 
De bedste hilsner fra planlægningsgruppen, 
Bo, Thomas, Stine og Jeanette. 


