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1.
SYLE (Servas Youth Language Experience) søger deltagere .
Mulighed for ophold i spansk-, engelsk- eller fransktalende lande. Se de begejstrede beretninger
på hjemmesiden http://www.servasyouth.org/index.php.
Henvendelse til Sus, listebibliotek@servas.dk, hvis du er nysgerrig og vil vide mere.
______________________________________________________________________
2.
Payback time!
Hvis nogen i Danmark – danske værter eller rejsende – har lyst til at tilbyde et SYLE-ophold til en
ung Servasrejsende, kan I kontakte Sus, listebibliotek@servas.dk. I Danmark har vi masser at
byde på, selv om vægten måske ikke kommer til at ligge på dansk sprog. Det kunne være skolesystem, velfærdssamfund, cykelkultur, demokrati/bureaukrati, sammenhængskraft, kunst eller
fodbold... Typisk går flere sammen og hver især byder ind med deres bidrag til opholdet.
Se evt. beskrivelsen af et eksempel på et SYLE-program på
http://www.servasyouth.org/contenido.php?jm2=TrialExperience”
__________________________________________________________________
3.
Generalforsamlingen 2010
Hele referatet fra generalforsamlingen kan læses på
http://www.servas.dk/Generalforsamling2010/generalforsamling2010.htm
Den utrættelige bestyrer af de
udenlandske lister - m.m. m. - må
ofte stå på hovedet for at nå det
hele.

Uddrag af referat af Servas generalforsamling 2010
Jan Degrauwe nævnte i sin beretning, at det har været et
spændende år både herhjemme og i udlandet. Herhjemme fejrede vi 60-årsdagen for Servas’ grundlæggelse med et firedages
seminar på Den Internationale Højskole. Her deltog omkring 50
personer fra mange forskellige lande. Rapporten herfra ligger på
Servas’ hjemmeside.
I august havde vi det traditionsrige træf hos Gunna.

http://dk.fotoalbum.eu/HeinerGringmuth/a331325
I år var det uden Gunna, der var bortrejst. Men det gik fint alligevel. (Tak Gunna). Arrangementet er altid en lørdag eftermiddag i august – og altid rigtig hyggeligt.
I begyndelsen af september deltog Danmark med to delegerede i Servas Internationale rådsmøde i Argentina. Mødet holdes
hvert tredje år. Sus har lavet en flot og grundig rapport, som
var en del af forrige Servasblad.
Der har været holdt et par ungdomstræf (bl.a. i Yorkshire
og Patagonien. ) I Sydamerika er ungdomsarbejdet i Servas
meget aktivt, og De Nordiske Lande blev bedt om at holde et i
2011.
I årets løb har vi også haft den første deltager i SYLE. Ilja har
tilbragt en måned i Mexico gennem programmet. Og i øvrigt
findes der nu også et SLE – altså et sprogprogram, som ikke kun
henvender sig til unge. Der kommer en artikel om SYLE i næste
nummer af ServasBladet.
I øvrigt er Danmark det eneste land, der har flere rejsende end værter (vi havde i 2009 310
rejsende og 263 værter). Vi modtog mindst 184 besøg. 13 værter bliver slettet af værtslisten. De
har to gange i træk stået som ’not confirmed’, og vi ønsker ikke at have en masse ’spøgelser' i
værtslisten.
På mødet i Argentina kom man også et skridt videre med SERVAS On Line. Det er på vej og vil

blandt andet gøre distribution af listerne meget nemmere og spare en masse porto. Mange unge
synes allerede, det er bøvlet at rejse med en tung papirliste. SOL bliver et supplement til papirlisterne, sikkerheden bliver på niveau med bankernes.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Vi har haft indtægter fra rejsende på 75.999,68 kr. Tilbagebetaling af depositum udgør 25.330
kr., betaling af stamps og bidrag til SOL 27.808 kr. og øvrige udgifter 86.147,71 kr.
Vi har i årets løb haft et underskud på 61.786,67 kr. Det skyldes udgifterne til mødet i Argentina
og underskuddet på 60-års arrangementet. Begge dele var forventet. Underskuddet dækkes af
foreningens formue.
Bestyrelsen foreslår, at vi giver en underskudgaranti til ungdomsarrangementet, der ganske
vist først skal holdes i 2011, men pga planlægning bevilges garantien i år. Generalforsamlingen
besluttede, at vi vil give en garanti i samme størrelse som gennemsnittet af de øvrige nordiske
lande – dog maksimum 25.000 kr.
Sus Thestrup understregede, at arrangementet er for alle i Servas, men indholdet vil dreje sig om
teenagere og børnefamilier og især være henvendt til dem. Men andre er velkomne. Se mere om
arrangementet på http://www.servas.dk/aktiviteter.htm
Valg
Viggo Boller ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, men lovede fortsat at varetage sine opgaver
som webmaster og arbejdet med den danske værtsliste. Bestyrelsens forsøg på at finde et ’ungt’
(gerne under 30) bestyrelsesmedlem var ikke lykkedes. Bestyrelsen fik mandat til at finde et ungt
medlem og lade vedkommende indtræde i bestyrelsen.
Heiner Gringmuth, Jan Degrauwe og Mona Petersen blev genvalgt til bestyrelsen. Gunilla Heick og
Dorte Kjær blev genvalgt som suppleanter. Gunna Starck blev genvalgt som revisor.
---------------------------------------Fotos fra dagen på Valsølillegård kan ses her: http://dk.fotoalbum.eu/HeinerGringmuth/a452586
(åbner i nyt vindue).

Jan fremlægger årsberetningen
________________________________________________________________________
4.
Get-together in København Saturday 14. August 14:00
Where: Gårdhaven, Rosengården 5, København K
All Servas travellers, hosts, and everybody else interested in Servas are welcome.
See photos from 2009 here http://dk.fotoalbum.eu/HeinerGringmuth/a331325
__________________________________________________________________
5.
Værtslisten 2010 er nu udsendt til de danske værter. Der er 262 værter i år. Der er indtil nu
kommet nogle få rettelser, som I kan se på http://www.servas.dk/cor2010.htm Har I ændringer
eller rettelser, så send dem til dansk_servasliste@servas.dk
__________________________________________________________________
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