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Boliviatræf 2012 
7. – 9. september 

Hvor? 

Træffet holdes på vandrehjemmet ved Givskud Zoo.  

Adressen er:  Danhostel Givskud 

Løveparkvej 2 B 

Givskud 

7323 Give 

Tlf.: 75 73 05 00 

Se mere på: www.givskudzoo.dk/dk_danhostel. 

Hvordan tilmelder jeg mig? 

Overfør kr. 2.200 til:  Reg.nr. 8113 konto nr. 0008371379 

Husk at angive dit navn i rubrikken ”meddelelse til modtageren”.  

Skriv samtidig en mail til: jeak@privat.tele.dk 

Angiv hvor mange i kommer, jeres navne og børnenes alder. Skriv også hvor mange voksne og hvor mange 

børn som ønsker at deltage i morgenvandring i dyreparken (betaling afklares når vi ved om vi bliver nok til 

at gennemføre). Skriv hvis I bager kage til lørdag eftermiddag. Og skriv hvis der er nogen af jer som ønsker 

at sove i et af ungdomsværelserne. 

Tilmelding inden:  1. august 2012. 

Når I har indbetalt pengene og sendt mailen er I meldt til. 

Spørgsmål? 

Har I spørgsmål er I velkomne, til at ringe eller skrive til Jeanette på 2532 8999 / jeak@privat.tele.dk 

Vi glæder os til at se jer 

Mange hilsner 

Lone og Sven, Jeanette og Claus, Sanne og Thomas, Marianne og Søren  

http://www.givskudzoo.dk/dk_danhostel
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Program 

Fredag kl. 18 Ankomst 
Sandwich til de sultne. 

Lørdag kl. 8-9 Morgenmad 
Morgenbuffet og smøring af madpakker til frokost. 

 kl. 10-12 Fodboldturnering 
Holdene deles så alle kan deltage, og alle kan få en passende udfordring. 

Eller  

Gå-tur i området 

 kl. 12-13:30 Frokostmadpakker ved bålhytten 

 kl. 13:30-15 Foredrag: Robuste børn 
Læge Poul Lundgaard Bak er ansat ved Aarhus Universitet. Han vil fortælle om robusthed som en vigtig 

læring for at vores børn kan få et godt liv, og klare de udfordringer og vanskeligheder, som de møder i 

livet. 

Eller  

Leg udenfor 
Vandrehjemmet og skolen ved siden af har gode legepladser, cykelbane og atletikområde. Tag cykler, 

løbehjul og bolde med.  

 kl. 15-16:30 Kaffe, te, kage og snobrød 
Ved bålhytten. Der er brug for at nogle stykker bager kage hjemmefra. Fortæl os hvis I tager kage med. 

 kl. 16:30-17:30  Dans 
En underviser fra Lets Dance Aarhus kommer og giver sjov og medrivende danseundervisning. Alle kan 

være med. 

 kl. 18:30 Aftensmad 

 Efter aftensmad Hygge 
Eller  

Ungdomsdiskotek 
De unge opfordres til at arrangere deres egen begivenhed. Tag egen musik med på CD, MP3 eller PC. 

Lokalet og lørdag aften er til rådighed… 

Søndag kl. 8-9 Morgenmad 

 kl. 8-10 Morgenvandring i dyreparken 
Hvis flere end 20 personer vil deltage, formidler vi en guidet tur søndag morgen, hvor man kommer bag 

kulisserne og siger godmorgen til dyrene. Det koster 245,- pr. voksen og 135,- pr. barn og giver fri 

adgang til dyreparken resten af dagen. Måske en aktivitet mens ægtefællen er til generalforsamling? 

 Kl. 9-10 Oprydning og pakning 

 kl. 10-11 Boliviagruppens Generalforsamling 
Bla. med valg af arrangører til Boliviatræf 2014 
Eller  

Leg 

 kl. 11-12 Farvel og på gensyn 
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Sportshallen 

Sportshallen er til fri afbenyttelse hele weekenden. Her er redskaber, bolde og net til alverdens lege. Er 

vejret ikke til udendørs leg rykker vi indenfor.  

Ungdomsværelse 

På vandrehjemmet findes 2 store flersengsstuer. De er reserveret til de unge som gerne vil sove i samme 

rum (piger og drenge hver for sig). Skriv i tilmeldingen hvis der er nogen af jer som vil sove her. 

Øl, vin og vand 

Øl, vin og vand kan købes på stedet. Stregeliste og afregning inden afgang. 

Fotos på landegruppens hjemmeside 

Der er taget en række billeder af alle medlemsfamilierne. Billederne ligger på foreningens hjemmeside 

www.landegruppe-bolivia.dk/. Man skal logge sig ind for at se billederne – password kan fås af bestyrelsen.  

Har I ikke fået taget billeder eller vil I gerne have taget jeres billeder om, vil Aase være klar med kameraet i 

løbet af weekenden.  

Generalforsamling 

Forslag til punkter skal være modtaget hos bestyrelsen senest 14 dage før afholdelsen.  Se 

kontaktoplysninger på hjemmesiden www.landegruppe-bolivia.dk. Vedtægter er vedlagt dette brev. 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen). 

4. Godkendelse af regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af bestyrelse, jf. vedtægternes § 5. 

7. Valg af revisor. 

8. Valg af arrangør til de næste to års træf. 

9. Eventuelt. 

Afstemninger sker normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning finder sted, hvis en person ønsker det. 

Hver familie har 2 stemmer. Adoptivbørn optaget som medlemmer (efter det fyldte 18. år) har én stemme.  

 

http://www.landegruppe-bolivia.dk/
http://www.landegruppe-bolivia.dk/

