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Det er meget positivt og frugtbart at
have Dansk-Thai Forening som samarbejdspartner, og vi håber, at det vil
fortsætte de næste 60 år.
Tak for et godt samarbejde til jer
alle fra Sawasdee Thai Dansk Forening for Jylland & Fyn.
Bestyrelsen har givet vedtægterne et grundigt eftersyn og fremlægger forslag til vedtægtsændringer
til afstemning på generalforsamlingen.
(se side 8,9,10 og 11)
Kim K. Davidsen har valgt ikke
at genopstille til bestyrelsen. Vi vil
hermed sige tak til Kim for et godt
samarbejde i foreningen. Held og lykke fremover!
Til slut vil jeg lige minde om,
at det nu er tiden, hvor I skal tilmelde jer SOMMERFESTEN i pinsen (se
side 4,18 og 19).
Man kan også allerede nu tilmelde sig TEMPELTUR til WAT PA,
København lørdag den 13. og søndag
den 14. august 2011.(se side 23)
Vi ses den 11. juni 2011.
Med venlig hilsen
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Curriculum Vitæ of Mr. Piyawat Niyomrerks
Born: 7 October 1951
Marital Status: Married, Mrs. Piyapin Niyomrerks
Education: B.A. (Law) (Hons.), Thammasat University, Bangkok, Thailand
M.A. (International Relations), Saint John’s University, U.S.A
Master of Comparative Law, George Washington University, U.S.A.
Career
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Store legedag
i Thai Dansk Forening for Jylland & Fyn
Er du en frisk pige eller dreng, der bare synes, at ventetiden lørdag inden sommerfesten er
alt for lang - så kom til store legedag på legepladsen ved Feriecenter Kattegat
kl. 11 – ca. kl. 13, lørdag den 11. juni 2011.
Her er der mulighed for at møde en masse andre børn
Vi skal lege sjove lege og spille fodbold m.m.
Og skulle du gå hen og blive tørstig af al den leg, så giver vi en sodavand med lidt til.
Alle børn – og legesyge voksne – er velkomne.
Vi glæder os til at se dig!! Mange hilsner Jane, John & Co
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ชีวประวัติ
นายปยวัชร นิยมฤกษ
เกิด: 7 ตุลาคม พ.ศ. 2494
สถานภาพสมรส:
สมรสแลว กับนางปยะพิณ นิยมฤกษ
การศึกษา:
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท ดานรัฐศาสตร (M.A. International Relations) จากมหาวิทยาลัย
Saint John’s University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท ดานกฎหมาย (Master of Comparative Law) จากมหาวิทยาลัย
George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2518
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2520
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2523
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2525
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2526
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2531
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2532
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2533
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2535
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2539
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2543
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2544
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2545
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2549
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2550
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2552
ดํารงตําแหนง

นายเวร กองแปล กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
นายเวร กองสนธิสญ
ั ญา กรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย
เลขานุการตรี กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
เลขานุการโท กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
เลขานุการโท คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก
เลขานุการเอก คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก
เลขานุการเอก กรมการเมือง
เลขานุการกรม กรมองคการระหวางประเทศ
ที่ปรึกษา กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ผูอํานวยการ กองสนธิสญ
ั ญา กรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
รองอธิบดี กรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย
กงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ผูอํานวยการใหญ สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย ณ กรุงไทเป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

Tilmeldingsblanket til fest og generalforsamling
Tilmelding til generalforsamling

________ pers. (kun for aktive medlemmer)

Tilmelding til fest

antal medlem

________ pers.

Ikke medlem

________ pers.

Børn 11-17 år

________ pers.

0-4 år

________ pers.

Vi vil gerne deltage i fælles morgenmad søndag den 12. juni 2011

________ pers.

Tilmelding til fest skriv navn(e) her:
Medlem nr. _______________ Navn____________________________________________
Medlem nr. _______________ Navn____________________________________________
Vi vil gerne sidde ved samme bord som
__________________________________________________________________________
Vi vil gerne sidde ved ungdomsbord,
Navn_______________________________________________________________________
Kontaktperson navn ________________________________ telf.________________
Medlem nr.: _____________________ E-mail: ________________________________
Sendes til: Suphan Ruengkratok, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg.
E-mail: suphan@thai-dansk.dk
Eller tilmeld online på www.thai-dansk.dk
Senest onsdag den 1. juni 2011
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เรียนคุณสุพรรณและคณะ
เนื่องจากอาจจะมีการเลือกตั้งขึ้นใน
อนาคตอันใกล สถานเอกอัครราชทูต ขอ
ความรวมมือทางสมาคมฯ ในการชวยรณรงค
ประชาสัมพันธเรื่องการเลือกตั้ง แกชุมชน
ไทย ใหมาลงชื่อในทะเบียนเลือกตั้งใน
ทะเบียนเลือกตั้งตามแบบฟอรมที่แนบ มา ณ
ที่นี้

ราชอาณาจักร และจะเดินทางกลับประเทศ
ไทยเปนการถาวร ใหแจงถอนชื่อออกจาก
บัญชีรายชือผูมีสิทธิเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักร เพื่อกลับไปใชสิทธิเลือกตั้งใน
ประเทศไทย โดยกรอกแบบฟอรมคํารองขอ
เปลี่ยนแปลงการใชสิทธิเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักร พรอมแนบสําเนาหนังสือ
เดินทางหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สงถึง สอท./สกญ.ทางไปรษณียหรือทาง
โทรสาร

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
เรื่อง การปรับปรุงทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใหเปนปจจุบัน
ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได
จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดแนวทางและ
วิธีการเพื่อปรับปรุงทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอก
ราชอาณาจักรใหเปนปจจุบัน โดย กกต. จะ
ปรับปรุงบัญชีรายชือผูมีสิทธิเลือกตั้งฯ รวมถึง
ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรดวย ใน
การนี้ สอท./สกญ.จึงขอประชาสัมพันธใหคน
ไทยไดทราบดังนี้

1. ผูมีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้น
ไป มีชื่ออยูในทะเบียนบานในประเทศไทย
และยังไมเคยลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักร หากประสงคจะใชสิทธิ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใหกรอก
แบบฟอรมคํารองขอใชสิทธิเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักร และยื่นตอ สอท./สกญ.ได
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
2. ผูที่ไดลงทะเบียนเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักรไวแลว และไดยายถิ่นที่อยูไป
อีกประเทศหนึ่ง และประสงคจะใชสิทธิเลื่อ
กตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศที่ไดยายไป
ใหกรอกแบบฟอรมคํารองขอเปลียนแปลงการ
ใชสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ผูที่ไดลงทะเบียนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งนอก

จึงขอประชาสัมพันธมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง
โคเปนเฮเกน
ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักร

1.

มีสัญชาติไทย (หากไดสัญชาติไทย
โดยการแปลงสัญชาติ จะตองไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวา 5 ป)
2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ป บริบรูณในวันที่ 1
มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตการ
เลือกตั้งมาแลวไมนอยกวา 90 วัน นับถึงวัน
เลือกตั้งมีถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร และได
แจงความประสงคขอลงทะเบียนเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแลว
วิธีการลงทะเบียนเลือกตั้ง

 กรอกคํารองขอใชสิทธิเลือกตั้งนอก

ราชอาณาจักรดวยตนเอง หรือสงไปยัง
สอท.ณ กรุงโคเปนเฮเกนทางไปรษณีย
หรือทาง
โทรสาร (FAX) พรอมแนบ
สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาบัตร
ประชาชน*ไมสามารถลงทะเบียน
Online ได*
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 ผูที่เคยลงทะเบียนเลือกตั้งนอก

ราชอาณาจักรไวกับ สอท./สกญ.แลว
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูหมายเลข
โทรศัพท กรุณาแจงให สอท./สกญ.
ทราบดวย

การแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได
ผูที่มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แตไม
ไปใชสิทธิฯนั้น ตองแจงเหตุจําเปนที่ทําใหไม
อาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได โดยทําเปนหนังสือ
ยื่นตอเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญดวย
ตนเอง หรือทางไปรษณียหรือทางโทรสาร
หรือ ทําหนังสือมอบหมาย ใหผูอื่นดําเนินการ
แทน ภายในกําหนดระยะเวลา คือ ภายใน 7
วันกอนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแตวัน
เลือกตั้ง
ผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและมิไดแจงเหตุ
จะตองเสียสิทธิ 8 ประการ ดังนี้
1. สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
2. สมัครรับเลือกเปนกํานัน ผูใหญบาน
3. รองคัดคานการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว.
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น
4. รองคัดคานการเลือกกํานัน ผูใหญบาน
5. เขาชื่อใหรัฐสภาพิจารณากฏหมาย
6. เขาชื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออก
ขอบัญญัติทองถิ่น
7. เขาชื่อให ส.ว. ถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหนง
8. เชาชื่อใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม และ Voter form กรุณา
อานไดที่ www.thaiembassy.dk หรือหากมี
ขอสงสัยหรือคําถาม กรุณาติดตอบัญญรัตน
(โอ) ที่ +45 39 62 50 10 หรือ อีเมล
mail@thaiembassy.dk
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กําหนดการธรรมะสัญจรยอน
เดนมารกของพระอาจารย ว.
วชิรเมธีโดยสังเขป (ฉบับราง)
วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
เดินทางมาถึงกรุงโคเปนเฮเกนจากเนเธอ
แลนดเวลา ๑๘.๕๐ น. ( SK 1550 )
จากสนามบินพาทัศนศึกษาเมือง DRAGØR
ที่อยูบนเกาะเล็กชื่อวา AMAGER เกาะ
เดียวกับสนามบิน เมืองนี้เคยเปนเมืองทาที่
เรือจากสวีเดนจะมาจอดในยุคกอนที่จะมีการ
สรางสะพานแขวนเชื่อมเมื่อประมาณ ๑๐ ป
กอน
พาเดินเยี่ยมชมเมืองเกาที่เคยเปนหมูบาน
ชาวประมงอพยพมาจากฮอลลแลนดเมื่อ
ประมาณกวา ๒๐๐ ปที่ผานมาและปอม
ปราการและทาเรือของเมือง

หลังคา ทางเทา และ โดยทางเรือ ไปยังจุด
ตาง ๆ ดังนี้ The little mermaid, Langelinie, Amalienborg Castle, the residence
of The Queen, Mable church, Nyhavn,
Walking street, Round Tower, Rosenborg Castle and the park.
ฉันภัตตาหารเพลในเมืองหรือที่สถานฑูตไทย
แสดงธรรมเวลา
๑๙.๐๐
ณ.
โคเปนเฮเกน
วันเสารที่ ๑๑ มิถน
ุ ายน ๒๕๕๓

วัดปา

ฉันเชาและเพลที่วัดเพื่อเปดโอกาสใหญาติ
โยมที่มีจิตศรัทธาเขามากราบ
ถวายปจจัย
ไทยธรรมกอนฉันเพล

พาเขาพักวัดปาโคเปนเฮเกน ที่อยู Rytterager 100, 2791 Dragør

หลังเพลเดินทางไปทัศนศึกษาเมือง Roskilde, The famous Dome Church, The
Viking Museum และเดินชมทัศนียภาพที่
งดงามของเมืองทาเรือประวัติศาสตรของ
เหลาไวกิ้งแหงนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน

กลับมาพักที่วัด

หลังฉันภัตตาหารเชาที่วัด ทัศนศึกษาเกาะซี
แลนดตอนเหนือและสวีเดนตอนใตโดยทาง
รถและเรือ

วันอาทิตยที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

Frederiksborg castle, Hillerød, Fredensborg castle, Fredensbor, Kronborg, Helsingør กอนจะขามเรือไป Helsingsingborg,
Sweden.
ฉันภัตตาหารเพลระหวางทาง กลับมาพักที่วัด
วันศุกรที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
หลังฉันเชาที่วัดพาทานออกทัศนศึกษารอบ
กรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของเดนมารก
พาชมจุดตาง ๆ โดยทางรถโคชนําเที่ยวเปด

หลังฉันเชาเดินทางมายังชุมชนรักษไทย
โรงเรียนวิถีพุทธวันอาทิตยในกรุง
โคเปนเฮเกน
๑๐.๐๐ แสดงธรรมแกชุมชน
๑๑.๐๐ ฉันภัตตาหาร
๑๓.๐๐ อบรมเยาวชนในโครงการรักษไทย
โครงการอนุรักษภาษาไทย ภาษาธรรม
๑๕.๐๐
ออกเดินทางไปเมืองหลวง
ของคาบสมุทร AARHUS (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ ๓-๔ ช.ม) เขาพักที่บานโยมมาลีที่
Hellebækvej 29, 9270 Klarup, AALBORG

กับทีมงานและญาติโยมที่เปนเจาภาพคะ
ฉันเชาในหองพักหรือที่บานโยมมาลีกอนกอน
ออกเดินทางไป SKAGEN
๑๑.๐๐ ฉันภัตตาหารเพลระหวางทาง
เมือง SKAGEN เปนจุดที่ ๒ มหาสมุทรคือ
ทะเลเหนือและทะเลบอลติมาบรรจบกัน ณ.
จุดเหนือสุดยอดของเดนมารกที่ ร. ๕ เคย
ทรงเสด็จมาประพาสและทรงปกธงชางเผือก
ประวัติศาสรตไว ณ. จุดนี้เมื่อกวา ๑๐๐ ปกอน
( ใชเวลาประมาณ 1½ ช.ม from AALBORG)
พักคางที่บานโยมมาลี และ สามี คุณ ยอรนที่
เมือง AALBORG
วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
หลังภัตตาหารเชาเดินทางกลับกรุง
โคเปนเฮเกนเพื่อใหทันเครื่องบินตอไปยัง
นอรเวยตอน ๔ โมงเย็น
จัดถวายโดยชมรมรักษไทยรวมกับวัดปา
โคเปนเฮเกนในประเทศเดนมารก
ประธานชนรมรักษไทย
เพียงใจ เจริญศิลป
Kronprinsensvej 4A, 2tv
2000 Frederiksberg
Tel. 0045 21 27 51 66
Email. piangjaij@hotmail.com

วันจันทรที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ วันสบาย ๆ

Thai Orchid Market

Åbningstid:
tirsdag - søndag
16:00 - 21:00
Mandag: Lukket

Kiosk Gaveideer Asia varer
Spillehal Øl og Vin
Odensevej 42
5540 Ullerslev
เปดบริการ :
วันอังคาร - วันอาทิตย
๑๖:๐๐ น. - ๒๑:๐๐ น.

Åbent alle dage
7.00 til 22.00
Tlf. 27 20 00 39/27 20 00 38

Møllervej 2, 5800 Nyborg
mobile: 27 20 33 95

E‐mail: thaiorchidmarket@gmail.com
www.thaimadnyborg.dk
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B ESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER
TIL AFSTEMING PÅ GENERALFORSAMLINGEN 11. JUNI 2011
Det, der er skrevet med rødt foreslås slettet Det, der er skrevet med
grønt, foreslås tilføjet.

การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหยื่นใบสมัครเปนลายลักษณ
อักษรโดยตรงตอคณะกรรมการ ผูซึ่งที่จะตัดสินพิจารณาและมีมติขาด
เกี่ยวกับการเลือกรับเปนสมาชิกใหม
การลาออกจากสมาชิก ใหยื่นใบสมัครเปนลายลักษณอักษรโดยตรง
ตอคณะกรรมการ อยางนอย ๑ เดือนกอนวันกําหนดลาออก คือวันที่ ๑
เมษายน หรือปลดออกจากสมาชิกภาพโดยอัตโนมัติ เมื่อสมาชิกติด
คางคาบํารุงสมาคม

ขอเสนอของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎขอบังคับ,
กันยายน 2554

ที่เขียนดวยสีแดงเสนอใหลบออก ที่เขียนดวยสีเขียวเสนอเขามาแทนอันเกา
A. Gældende vedtægt: ระเบียบกฎขอบังคับที่มีอยู
§ 3b
Foreningens medlemmer mellem 14 og 24 år udgør foreningens ungdomsafdeling – T.D.U.
มาตรา ๓ b
สมาชิกของสมาคมฯที่มีอายุระหวาง ๑๔ - ๒๔ ป จะประกอบ
ใหเปนสมาชิกของเยาวชน สวัสดีไทย-เดนิช T:D:U.

Bestyrelsens kommentar: Vi ønsker denne tilføjelse, da det netop er
ved kontingentrestance, de flestes medlemskab ophører (der er stort
set ingen, der skriftlig meddeler, at de ønsker at træde ud af foreningen).
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการคือ: เราตองการเขียนเพิ่มเติม เมื่อสมาชิกติดคาง
คาบํารุงสมาคมฯ เมือสมาชิกยุติหรือสิ้นสุดสมาชิกภาพ (สวนใหญ ไมมีใคร
แจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรวาพวกเขาตองการที่จะถอนตัวออกจาก
สมาคม)

A. Forslag til ændring: ขอเสนอที่ตองการเปลี่ยนแปลง

§ 3 b foreslås slettet

มาตรา ๓ b เสนอใหยกเลิกหรือลบประโยคนี้ทิ้ง

B. 2. Forslag til ændring: ขอเสนอที่ตองการเปลี่ยนแปลง
Udelukkelse af foreningen kan finde sted på grund af pådragen kontingentrestance, når et medlem ikke har betalt sit
kontingent i det sidst forløbne år og ikke berigtiger dette efter
påkrav, eller af anden grund når udelukkelse vedtages af
bestyrelsen.
การปลดออกจากสมาชิกภาพของสมาคมฯ จะทําได เมื่อ
คณะกรรมการไดรับการเห็นดวยพรอมเพรียงกัน เพราะวาสมาชิกติด
คางคาบํารุง หรือเมื่อสมาชิกไมไดชําระเงินคาบํารุงสมาคมฯ ในปที่
ผานมา และไมไดแกไขใหถูกตองตามความตองการหรือมีเหตุผลอื่นๆ

Bestyrelsens kommentar: vi foreslår paragraffen ændret, da ordlyden
giver en forventning om, at vi tilbyder noget specielt til denne målgruppe. At slette paragraffen er dog ikke ensbetydende med, at vi
ikke er åbne over for eventuelle tiltag for unge i denne aldersgruppe.
Se bestyrelsens forslag under § 8.
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการคือ: มาตรา ๓b ขอเสนอแนะนําวา ลบประโยคนี้
ทิ้ง ในเมื่อถอยคําที่ใหมีความคาดหวังวา เราเสนอรายการพิเศษใหกับบุคคล
กลุมนี้ ในการลบมาตรานี้ไมไดหมายความวา เราหากไมไดเปดโอกาสในสิ่งที่
เพิ่มทวีขึ้นอยางไมหยุดยั้งสําหรับเยาวชนกลุมนี้ ดูขอเสนอของคณะกรรมการ
มาตรา ๘

Til udelukkelse kræves, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor.
En af bestyrelsen foretagen udelukkelse, som ikke er begrundet i kontingentrestance, kan på det udelukkede medlems
begæring forelægges på førstkommende ordinære generalforsamling, men udelukkelsen opretholdes medmindre den forkastes med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.
เมื่อคณะกรรมการมีจํานวนอยางนอยเศษสองสวนสามมีมติให
ปลดออก
หนึ่งในคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับสมาชิกผูที่ถูกทาง
คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ ซึ่งไมไดชําระคาบํารุง
สมาคมฯ สมาชิกนี้สามารถยื่นคํารองเรียนตอที่การประชุมสามัญใหญ
ในครั้งที่กําลังจะมาถึงยกเวนแตวาสมาชิกภาพจะไดกลับคืน ก็ตอเมื่อมี
เสียงยืนยันปฏิเสธอยางนอยที่สุดเศษสองสวนสามคะแนนเสียงรับรอง
ของสมาชิกในองคประชุมที่เขาประชุมสามัญใหญ

B. Gældende vedtægt: ระเบียบกฎขอบังคับที่มีอยู
§4
Indmeldelse, udmeldelse og udelukkelse
Indmeldelse i foreningen sker skriftligt til bestyrelsen, som
træffer beslutning om optagelse.
Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til den 1. april.
Udelukkelse af foreningen kan finde sted på grund af pådragen kontingentrestance, når et medlem ikke har betalt sit
kontingent i det sidst forløbne år og ikke berigtiger dette efter
påkrav, eller af anden grund når udelukkelse vedtages af
bestyrelsen.
มาตรา ๔ สมาชิกภาพ
การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหยื่นใบสมัครเปนลายลักษณ
อักษรโดยตรงตอคณะกรรมการ ผูซึ่งที่จะตัดสินพิจารณาและมีมติขาด
เกี่ยวกับการเลือกรับเปนสมาชิกใหม
การลาออกจากสมาชิก ใหยื่นใบสมัครเปนลายลักษณอักษรโดยตรง
ตอคณะกรรมการ อยางนอย ๑ เดือนกอนวันกําหนดลาออก คือวันที่ ๑
เมษายน หรือปลดออกจากสมาชิกภาพโดยอัตโนมัติ เมื่อสมาชิกติด
คางคาบํารุงสมาคม

Bestyrelsens kommentar: Eftersom vi længere oppe i teksten, § 4, har
foreslået at indføje kontingentrestance som udmeldelseskriterium af
foreningen, er det unødvendigt at nævne det igen længere nede i
paragraffen.
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการคือ: เนื่องจากขอความที่มีอยูในมาตรา ๔ เราได
เสนอเขียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเกณฑการที่สมาชิกไมไดชําระเงินคาบํารุง
สมาคมฯ แลว ก็จะไมมีความจําเปนที่จะตองพูดถึงมันอีกครั้งในมาตรา

Til udelukkelse kræves, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor.
En af bestyrelsen foretagen udelukkelse, som ikke er
begrundet i kontingentrestance, kan på det udelukkede medlems begæring forelægges på førstkommende
ordinære generalforsamling, men udelukkelsen opretholdes, medmindre den forkastes med mindst 2/3 af
de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.
การปลดออกจากสมาชิกภาพของสมาคมฯ จะทําได เมื่อคณะกรรมการ
ไดรับการเห็นดวยพรอมเพรียงกัน
เมื่อคณะกรรมการมีจํานวนอยางนอยเศษสองสวนสามมีมติให
ปลดออก
หนึ่งในคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับสมาชิกผูที่ถูกทาง
คณะกรรมมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ สมาชิกนี้สามารถยื่นคํา
รองเรียนตอที่การประชุมสามัญใหญในครั้งที่กําลังจะมาถึง
ยกเวนแตวาสมาชิกภาพจะไดกลับคืน ก็ตอเมื่อมีเสียงยืนยัน
ปฏิเสธอยางนอยที่สุดเศษสองสวนสามคะแนนเสียงรับรอง
ของสมาชิกในองคประชุมที่เขาประชุมสามัญใหญ

C. Gældende vedtægt: ระเบียบกฎขอบังคับที่มีอยู
§5
Kontingent
Det årlige kontingent for de forskellige medlemsgrupper, enkeltpersoner, samlevere, institutioner, virksomheder etc. og livsvarige medlemmer fastsættes på den
ordinære generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed.
Kontingentet gælder fra den 1. april i det følgende år,
og opkræves i forbindelse med udsendelse af Sawasdee Sarn.
มาตรา ๕ เงินคาบํารุงเปนสมาชิกของสมาคม
ที่ประชุมสามัญใหญเปนผูกําหนดอัตราคาสมาชิกและเงินคาบํารุง
สมาคมฯแตละป สําหรับกลุมสมาชิกตางๆ เชน บุคคล. ผูที่สมสูอยูกิน
ดวยกัน. สถาบันตางๆ. บริษัท ฯลฯ และสมาชิกตลอดชีพ โดยคะแนน
เสียงสวนใหญ
เงินคาสมาชิกใชไดตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของป
ตอไป แบบฟอรมใบโอนเงินจะแนบใหในสวัสดีสาร

B. 1. Forslag til ændring: ขอเสนอที่ตองการเปลี่ยนแปลง
§4
Indmeldelse, udmeldelse og udelukkelse
Indmeldelse i foreningen sker skriftligt til bestyrelsen, som
træffer beslutning om optagelse.
Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til den 1. april, eller automatisk ved kontingentrestance.

C. Forslag til ændring: ขอเสนอที่ตองการเปลี่ยนแปลง
§5
Kontingent
Det årlige kontingent for de forskellige medlemsgrup(Fortsættes på side 9)

มาตรา ๔ สมาชิกภาพ
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หัวขอของอันเกาที่มีอยู ไมปกคลุมพอเพียง เพราะฉะนั้นเราขอเสนอใหเปลี่ยน
หัวขอเปน “สมาชิกของคณะกรรมการ”

(Fortsat fra side 8)
per, enkeltpersoner, samlevere, institutioner, virksomheder etc. og livsvarige medlemmer fastsættes på den
ordinære generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed.
Kontingentet gælder fra den 1. april til den 31. marts i
det følgende år og opkræves i forbindelse med udsendelse af medlemsbladet Sawasdee Sarn.
มาตรา ๕ เงินคาบํารุงเปนสมาชิกของสมาคม
ที่ประชุมสามัญใหญเปนผูกําหนดอัตราคาสมาชิกและเงินคาบํารุง
สมาคมฯแตละป สําหรับกลุมสมาชิกตางๆ เชน บุคคล. ผูที่สมสูอยูกิน
ดวยกัน. สถาบันตางๆ. บริษัท ฯลฯ และสมาชิกตลอดชีพ โดยคะแนน
เสียงสวนใหญ
เงินคาสมาชิกใชไดตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของป
ตอไป แบบฟอรมใบโอนเงินจะแนบใหในสวัสดีสาร

D. 2. Forslag til ændringer: ขอเสนอที่ตองการเปลี่ยนแปลง
Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt
bestyrelse på 7 medlemmer
valgt for 2 år ad gangen. De fire er på valg i lige årstal og de
tre i ulige årstal.
คณะกรรมการบริหารจะตองเลือกตั้งจากองคประชุมสามัญใหญ มี
จํานวน ๗ นาย/นาง และจะตองเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการ บริหาร
ใหมทุกๆ ๒ ป ในปที่เลขทายเปนเลขคู จะตองเลือกตั้ง และ
กรรมการ ๔ คนก็ครบภาระ และจะตองลาออก ในปที่เลขทายเปนเลข
คี่จะตองเลือกตั้ง และกรรมการ จํานวน ๓ คน จะตองลาออก
Samlevende kan ikke begge være bestyrelsesmedlemmer. Foreslås begge til bestyrelsen, udgår den med
færrest antal stemmer.
สามีและภริยา หรือคูครองชีวิตรวมกัน จะเปนกรรมการพรอม
กันในสมัยเดียวกันไมได ถาหากวาทั้งคูเสนอจะเขาเลือกอยู
ในคณะกรรมการ ผูที่มีคะแนนนอยกวาจะไมมีสิทธิ์เขา

Bestyrelsens kommentar: Tilføjelser til præcisering.
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการคือ: ใหขอมูลเจาะจงเพิ่มเติม
D. Gældende vedtægt: ระเบียบกฎขอบังคับที่มีอยู
§8
Valg af bestyrelse
Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt
bestyrelse på 7 medlemmer
valgt for 2 år ad gangen. De fire er på valg i lige årstal og de
tre i ulige årstal.
มาตรา ๘ การเลือกคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารจะตองเลือกตั้งจากองคประชุมสามัญใหญ มี
จํานวน ๗ นาย/นาง และจะตองเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการ บริหาร
ใหมทุกๆ ๒ ป ในปที่เลขทายเปนเลขคู จะตองเลือกตั้ง และ
กรรมการ ๔ คนก็ครบภาระ และจะตองลาออก ในปที่เลขทายเปนเลข
คี่จะตองเลือกตั้ง และกรรมการ จํานวน ๓ คน จะตองลาออก

Endvidere vælges på generalforsamlingen 2 suppleanter til
bestyrelsen.
นอกจากนี้ ในองคประชุมสามัญใหญ ก็จะมีการเลือกตัวแทน
คณะกรรมการอีก 2 ทาน

Bestyrelsens kommentar: jf. ovenstående kommentar, foreslås tekst
flyttet til § 16.
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการคือ: ตามขอเสนอที่ผานมา เราตองการยาย
ขอเขียนไปอยูในมาตรา ๑๖
D. 3. Forslag til ændringer: ขอเสนอที่ตองการเปลี่ยนแปลง
Bestyrelsen konstituerer sig selv som følger, umiddelbart efter
generalforsamlingen:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
3 menige medlemmer
คณะกรรมการจัดการประชุมขึ้นมาเพื่อคัดเลือกบุคคลขึ้นมาเปนตัวแทน
ทํางานในหนาที่อื่นๆ ทันทีทันใดหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมสามัญใหญ
ดังตอไปนี้
ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
เลขานุการ
สมาชิกคณะกรรมการ ๓ ทานที่ไมมีตําแหนงหรือบทบาทเดน

Samlevende kan ikke begge være bestyrelsesmedlemmer. Foreslås begge til bestyrelsen, udgår den med
færrest antal stemmer.
สามีและภริยา หรือคูครองชีวิตรวมกัน จะเปนกรรมการพรอม
กันในสมัยเดียวกันไมได ถาหากวาทั้งคูเสนอจะเขาเลือกอยู
ในคณะกรรมการ ผูที่มีคะแนนนอยกวาจะไมมีสิทธิ์เขา
Endvidere vælges på generalforsamlingen 2 suppleanter til
bestyrelsen.
นอกจากนี้ ในองคประชุมสามัญใหญ ก็จะมีการเลือกตัวแทน
คณะกรรมการอีก 2 ทาน
Bestyrelsen konstituerer sig selv
คณะกรรมการจัดการประชุมขึ้นมาเพื่อคัดเลือกบุคคลขึ้นมาเปน
ตัวแทนทํางานในหนาที่อื่นๆ

Bestyrelsens kommentar: Tilføjelser til præcisering.
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการคือ: ใหขอมูลเจาะจงเพิ่มเติม

Bestyrelsen tiltrædes af 2 medlemmer fra ungdomsafdelingen,
når disse er valgt på en indkaldt ungdomsgeneralforsamling.
Vedtægter for ungdomsafdelingen skal være i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Ungdomsgeneralforsamlingen afholdes inden foreningens
generalforsamling.
Ungdomsafdelingen kan fremsætte ønsker til bestyrelsen
vedrørende arrangementer og anskaffelser.
คณะกรรมการจะเพิ่มจํานวนอีก ๒ ทาน ซึ่งเลือกจากเยาวชนสมาคมฯ
ในการประชุมใหญ
ระเบียบการของเยาวชนสมาคมฯจะตองไมขัดแยงกับระเบียบการ
ประชุมสามัญใหญของสมาคมสวัสดีไทย-เดนิช การประชุมสามัญใหญ
ของเยาวชนสมาคมฯ จะตองเปดการประชุมกอนที่การประชุม
สามัญใหญของสมาคมสวัสดีไทย-เดนิช เยาวชนสมาคมฯจะตองเสนอ
โครงการกิจกรรมตางๆเปนลายลักษณอักษรตอสมาคมฯ ในกรณีที่จะ
จัดกิจกรรม หรือของบประมาณในการดําเนินงานของเยาวชนสมาคมฯ

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg, hvortil ethvert medlem kan vælges. Bestyrelsen udpeger en koordinator for ethvert nedsat udvalg, og udvalgskoordinatoren kan inviteres til
at deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
คณะกรรมการสามารถแตงตั้งคณะกรรมาธิการ ซึ่งสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์
เลือกได คณะกรรมการเสนอผูประสานงานของทุกหนวยที่ตั้งขึ้น และผู
ประสานงานที่ถูกรับเลือก สามารถเชิญเขาเหลานี้เขารวมในการประชุม
ของคณะกรรมการได โดยไมมีสิทธิออกเสียง
Bestyrelsen tiltrædes af 2 medlemmer fra ungdomsafdelingen,
når disse er valgt på en indkaldt ungdomsgeneralforsamling.
Vedtægter for ungdomsafdelingen skal være i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Ungdomsgeneralforsamlingen afholdes inden foreningens
generalforsamling.
Ungdomsafdelingen kan fremsætte ønsker til bestyrelsen
vedrørende arrangementer og anskaffelser.
คณะกรรมการจะเพิ่มจํานวนอีก ๒ ทาน ซึ่งเลือกจากเยาวชนสมาคมฯ
เมื่อไดเลือกจากการประชุมใหญของเยาวชนสมาคมฯ ระเบียบการของ
เยาวชนสมาคมฯจะตองไมขัดแยงกับระเบียบการประชุมสามัญใหญ
ของสมาคมสวัสดีไทย-เดนิช การประชุมสามัญใหญของเยาวชน
สมาคมฯ จะตองเปดการประชุมกอนที่การประชุมสามัญใหญของ
สมาคมสวัสดีไทย-เดนิช เยาวชนสมาคมฯจะตองเสนอโครงการ

D. 1. Forslag til ændringer: ขอเสนอที่ตองการเปลี่ยนแปลง
§8
Valg af bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens kommentar: Vi mener, indholdet i § 8 i højere grad beskriver det, at være medlem af bestyrelsen, end det har noget at gøre
med valg af bestyrelse, hvorfor ny paragrafoverskrift foreslås.
มาตรา ๘ การเลือกคณะกรรมการ การเลือสมาชิกของคณะกรรมการอื่นๆ

ขอคิดเห็นของคณะกรรมการคือ: เราเชื่อวาเนื้อหาของมาตรา ๘ ที่เขียนใวใน

(Fortsættes på side 10)
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April 2011, nr. 49, 26. årgang
(Fortsat fra side 9)
F. Gældende vedtægt: ระเบียบกฎขอบังคับที่มีอยู
§ 16
Generalforsamlingens dagsorden
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i
det forløbne år
2.
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse for generalforsamlingen
3.
Afstemning om indkomne forslag
4.
Fastsættelse af kontingent
5.
Valg af bestyrelse
6.
Valg af revisor
7.
Eventuelt

กิจกรรมตางๆเปนลายลักษณอักษรตอสมาคมฯ ในกรณีที่จะจัด
กิจกรรม หรือของบประมาณในการดําเนินงานของเยาวชนสมาคมฯ

Bestyrelsens kommentar: Tilføjelse til præcisering af muligheder indenfor foreningens rammer. Hermed gives der også mulighed for at
lave noget særligt for fx unge, hvis man skulle have lyst hertil. Jf.
kommentar A under § 3b foreslås teksten vedrørende ungdomsafdelingen slettet.
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการคือ: การเพิ่มความชัดเจนของการเปนไปไดใน
สภาพแวดลอมของสมาคม ในกรณีนี้ ก็จะมีโอกาสเลือกสิ่งพิเศษหลายอยาง
สําหรับ เชน เยาวชน หากมีความตองการจะทํา ตามขอเสนอควาคิดเห็นในขอ
A ของมาตรา ๓ b เสนอวา ขอเขียนเกี่ยวกับเยาวชนนั้นควรจะยกเลิกหรือเอา
ออก

มาตรา ๑๖ ระเบียบวาระของการประชุมสามัญใหญ
ระเบียบวาระของการประชุมสามัญใหญนี้ประกอบดวย
๑.
รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ
ในชวงปที่ผานมา
๒.
การบัญชี จะตองเสนอตอที่ประชุม เพื่ออภิปรายและลงมติ
๓.
เสนอแผนการณ และการอนุมัติงบประมาณ
๔.
กําหนดคาสมาชิก และคาบํารุงสมาคม
๕.
การเลือกตั้งคณะกรรมการ
๖.
การเลือกตั้งผูตรวจสอบบัญชี
๗.
อื่นๆ

E. Gældende vedtægt: ระเบียบกฎขอบังคับที่มีอยู
§9
Afholdelse af bestyrelsesmøder
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden finder
det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer
begærer det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er
til stede.
Bestyrelsesbeslutninger med undtagelse af den i
paragraf 4 omhandlede bestemmelse træffes ved
almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. I tilfælde af stemmelighed gør formandens
(eller dennes stedfortræders) stemme udslaget.
Såfremt såvel formand som næstformand er fraværende ved et møde, ledes dette af det medlem, der
er ældst af alder. Formand eller næstformand skal
være til stede ved et møde.
มาตรา ๙ การประชุมของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการนั้น ประธานฯเปนผูกําหนดไดทุกเวลา
เมื่อเห็นวาจําเปนจะตองประชุมกัน หรือถามีกรรมการจํานวน ๒ คนยื่น
ขอเสนอตอคณะกรรมการ
การลงมติใดๆของคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการอยางนอย ๕ คนรวมอยูใน
องคประชุม จึงจะถือวามติที่รับรองนั้นเปนมติที่ถูกตองตาม ระเบียบการของ
สมาคมฯของการลงมติ (ยกเวนมาตรา ๔) ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากเปน
เกณฑ ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานฯ (หรือผูทําการแทน) เปนผูชี้
ขาด
ประธานฯ หรือรองประธานฯจะตองเขาประชุมทุกครั้ง

F. Forslag til ændring: ขอเสนอที่ตองการเปลี่ยนแปลง
§ 16
Generalforsamlingens dagsorden
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
2.
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
for generalforsamlingen
3.
Afstemning om indkomne forslag
4.
Fastsættelse af kontingent
5.
Valg af bestyrelse
6.
Valg af revisor
7.
Eventuelt
มาตรา ๑๖ ระเบียบวาระของการประชุมสามัญใหญ
ระเบียบวาระของการประชุมสามัญใหญนี้ประกอบดวย
๑.
รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ
ในชวงปที่ผานมา
๒.
การบัญชี จะตองเสนอตอที่ประชุม เพื่ออภิปรายและลงมติ
๓.
เสนอแผนการณ และการอนุมัติงบประมาณ
๔.
กําหนดคาสมาชิก และคาบํารุงสมาคม
๕.
การเลือกตั้งคณะกรรมการ
๖.
การเลือกตั้งผูตรวจสอบบัญชี
๗.
อื่นๆ

E. Forslag til ændring: ขอเสนอที่ตองการเปลี่ยนแปลง
§9
Afholdelse af bestyrelsesmøder
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden finder
det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer
begærer det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er
til stede.
Bestyrelsesbeslutninger med undtagelse af den i
paragraf 4 omhandlede bestemmelse træffes ved
almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. I tilfælde af stemmelighed gør formandens
(eller dennes stedfortræders) stemme udslaget.
มาตรา ๙ การประชุมของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการนั้น ประธานฯเปนผูกําหนดไดทุกเวลา
เมื่อเห็นวาจําเปนจะตองประชุมกัน หรือถามีกรรมการจํานวน ๒ คนยื่น
ขอเสนอตอคณะกรรมการ
การลงมติใดๆของคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการอยางนอย ๕ คนรวมอยูใน
องคประชุม จึงจะถือวามติที่รับรองนั้นเปนมติที่ถูกตองตาม ระเบียบการของ
สมาคมฯของการลงมติ (ยกเวนมาตรา ๔) ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากเปน
เกณฑ ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานฯ (หรือผูทําการแทน) เปนผูชี้
ขาด
Såfremt såvel formand som næstformand er fraværende ved et møde, ledes dette af det medlem, der er
ældst af alder. Formand eller næstformand skal være
til stede ved et møde.
ถาทั้งประธานและรองประธานกรรมการไมมาประชุม สมาชิก
ของคณะกรรมการผูมีอายุสูงกวาคนอื่นจะเปนผูดําเนินการ
ประชุม ประธานฯ หรือรองประธานฯจะตองเขาประชุมทุกครั้ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning om foreningens
virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse for generalforsamlingen
Fastsættelse af kontingent
Fremlæggelse og godkendelse af budget
Afstemning om indkomne forslag
Valg til foreningens poster
8.1 Valg af bestyrelse
8.2 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen,
men suppleanter indtræder i den periode
som bestyrelsesmedlemmet de afløser er
valgt for
8.3 Valg af 1 revisor
Revisor vælges for 1 år ad gangen
8.4 Valg af 1 revisorsuppleant
Eventuelt

ระเบียบวาระของการประชุมสามัญใหญนี้ประกอบดวย
๑.
เลือกประธานผูดําเนินงานในองคประชุม
๒.
เลือกคนจดรายงานการประชุม
๓.
รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯใน
รอบป

Bestyrelsens kommentar: Er både formand og næstformand forhindret
vil mødet blive aflyst.
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการคือ: ถาทั้งประธานและรองประธานมีสิ่งกีดขวาง
ไมสามารถเขาประชุม การประชุมนี้จะตองยกเลิก

(Fortsættes på side 11)
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ผูที่มีสิทธิ์ในการนี้ จะมอบสิทธิ์ของตนเองเปนลายอักษรใหกับสมาชิก
สามัญแทนตนได ในกรณียที่ตนเองไมสามารถที่จะใชสิทธิ์นี้ดวย
ตนเอง

(Fortsat fra side 10)
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

การบัญชี จะตองเสนอตอที่ประชุม เพื่ออภิปรายและลงมติ
กําหนดคาสมาชิก และคาบํารุงสมาคม
เสนอแผนการณ และการอนุมัติงบประมาณ
ขอเสนอที่ไดรับจากการลงคะแนนเสียง
การเลือกตําแหนงหนาที่ของสมาคมฯ
๘.๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการ
๘.๒ การเลือกตั้งตัวแทนคณะกรรมการ ๒ คน
ตัวแทนคณะกรรมการเลือกปละครั้ง แตตัวแทนคณะกรรมการเขาไปแทน
กรรมการไดใชวงระยะเวลาที่เขาถูกลาออกในวาระ
๘.๓ การเลือกตั้งผูตรวจสอบบัญชี
ผูตรวจสอบบัญชีเลืกปละครั้ง
๘.๔ การเลือกตั้งตัวแทนผูตรวจสอบบัญชี
๙. อื่นๆ

H. Forslag til ændring: ขอเสนอที่ตองการเปลี่ยนแปลง
§ 18
Stemmeret
På generalforsamlingen har hvert aktivt medlem, der giver
møde og ikke er i kontingentrestance, 1 stemme.
Hver af de stemmeberettigede kan endvidere ifølge skriftlig
fuldmagt afgive stemme for et enkelt fraværende medlem.
มาตรา ๑๘ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
ทุกๆคนที่เปนสมาชิกสามัญที่เขาประชุม และไมไดติดคางเงินคาบํารุง
สมาคมฯ มีสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนเพียง ๑ เสียง/คะแนน
เทานั้น
ผูที่มีสิทธิ์ในการนี้ จะมอบสิทธิ์ของตนเองเปนลายอักษรใหกับสมาชิก
สามัญแทนตนได ในกรณียที่ตนเองไมสามารถที่จะใชสิทธิ์นี้ดวย

Bestyrelsens kommentar: Tilføjelser til præcisering.
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการคือ: ใหขอมูลเจาะจงเพิ่มเติม

Bestyrelsens kommentar: Foreslås slettet, da kommentaren er irrelevant (er man i kontingentrestance, er man ikke længere medlem af
foreningen, og derfor har man heller ikke mulighed for at stemme).
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการคือ: ประโยคนี้ขอลบออก เมื่อความคิดเห็นไม
เกี่ยวเนื่องกัน (ถาสมาชิกไมไดจายเงินคาบํารุงสมาคมฯ เขาก็คือผูไมเปน
สมาชิกของสมาคมฯอีกตอไป และเพราะฉะนั้นเขาก็ไมสามารถลงคะแนนออก
เสียง)

G. Gældende vedtægt: ระเบียบกฎขอบังคับที่มีอยู
§ 17
Forslag og beslutninger
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen inden
udgangen af april måned senest 30 dage før generalforsamlingen.

I. Gældende vedtægt: ระเบียบกฎขอบังคับที่มีอยู
§ 19
Ændring af vedtægter og opløsning af foreningen
Foreningens vedtægter kan alene ændres, såfremt mindst ¾
af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer afgiver stemme for ændringen.

På generalforsamlingen kan alene træffes beslutning om de
anliggender, der fremgår af den på indkaldelsen angivne
dagsorden.
มาตรา ๑๗ การเสนอญัตติและการลงมติ
ขอเสนอญัตติจากสมาชิกเพื่ออถิปรายและลงมติในองคประชุมสามัญ
ใหญ จะตองเสนอเปนลายอักษรตอคณะกรรมการอยางชาที่สุด ๓๐ วัน
กอนมีการประชุมสามัญใหญ

Beslutning om foreningens opløsning kan kun finde sted på
en, med en sådan dagsorden, og med 3 måneders varsel
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen er
gyldig såfremt mindst ¾ af de repræsenterede stemmer afgiver stemme for opløsning.

ในการประชุมสามัญใหญจะมีอํานาจลงมติตัดสิน เฉพาะขอเสนอใน
เรื่องที่ระบุใวในระเบียบวาระของการประชุมเทนั้น

I øvrigt træffes enhver beslutning på generalforsamlingen ved
simpel stemmeflerhed.
มาตรา ๑๙ การแกไขระเบียบการและการยุบเลิกสมาคมฯ
ระเบียบการของสมาคมฯนี้ จะแกไขเพิ่มเติมไดก็ตอเมื่อ จํานวน เศษ
สามสวนสี่ ของสมาชิกที่เขาประชุมสามัญใหญลงมติรับรองการยุบเลิก
ของสมาคมฯ จะทําไดก็ตอเมื่อมีการประชุมวิสามัญ และระเบียบวาระ
ในการประชุมนั้นก็เพื่อยุบเลิกสมาคมฯ
การประกาศตัดสินยุบเลิกสมาคมฯนี้ จะตองสงหมายประกาศอยางนอย
๓ เดือนกอนวันประชุมวิสามัญ
การยุบเลิกนี้ จะตองมีสมาชิกจํานวน เศษสามสวนสี่ ของจํานวน
สมาชิกที่เขาประชุม ลงมติรับรองเกี่ยวกับการยุบเลิกสมาคมฯ

G. 1. Forslag til ændring: ขอเสนอที่ตองการเปลี่ยนแปลง
§ 17
Forslag og beslutninger
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen inden
udgangen af april måned senest 30 dage før generalforsamlingen.
มาตรา ๑๗ การเสนอญัตติและการลงมติ
ขอเสนอญัตติจากสมาชิกเพื่ออถิปรายและลงมติในองคประชุมสามัญ
ใหญ ควรจะตองเสนอเปนลายอักษรตอคณะกรรมการอยางชาที่สุดใน
วันตอนปลายของเดือนเมษายน อยางชาที่สุด ๓๐ วันกอนมีการประชุม
สามัญใหญ

นอกจากนี้ ก็จะมีการลงมติตัดสินทุกอยางในที่ประชุมสามัญใหญ โดย
ใชคะแนนตามเสียงขางมาก

Bestyrelsens kommentar: Tilføjelser til præcisering.
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการคือ: ใหขอมูลเจาะจงเพิ่มเติม

I. Forslag til ændring: ขอเสนอที่ตองการเปลี่ยนแปลง
§ 19
Ændring af vedtægter og opløsning af foreningen
Foreningens vedtægter kan alene ændres, såfremt mindst ¾
af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer afgiver stemme for ændringen.

G. 2. Forslag til ændring: ขอเสนอที่ตองการเปลี่ยนแปลง
På generalforsamlingen kan alene træffes beslutning om de
anliggender, der fremgår af den på indkaldelsen angivne
dagsorden.
ในการประชุมสามัญใหญสามารถเปนผูตัดสินในประเด็น ซึ่งแสดงใว
เกี่ยวกับการระบุวาระการประชุม
Alle valg og beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed bortfalder forslaget.
ทุกอยางที่เลือกและการตัดสิน เกิดขึ้นไดงายๆโดยเสียงขางมาก เมื่อ
คะแนนเสียงเสมอกันขอเสนอก็จะเปนโมฆะ

Beslutning om foreningens opløsning kan kun finde sted på
en, med en sådan dagsorden, og med 3 måneders varsel
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen er
gyldig såfremt mindst ¾ af de repræsenterede stemmer afgiver stemme for opløsning.

Bestyrelsens kommentar: Tilføjelser til præcisering.
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการคือ: ใหขอมูลเจาะจงเพิ่มเติม

I øvrigt træffes enhver beslutning på generalforsamlingen ved
simpel stemmeflerhed.
นอกจากนี้ ก็จะมีการลงมติตัดสินทุกอยางในที่ประชุมสามัญใหญ โดย
ใชคะแนนตามเสียงขางมาก

H. Gældende vedtægt: ระเบียบกฎขอบังคับที่มีอยู
§ 18
Stemmeret
På generalforsamlingen har hvert aktivt medlem, der giver
møde 1 stemme.
Hver af de stemmeberettigede kan endvidere ifølge skriftlig
fuldmagt afgive stemme for et enkelt fraværende medlem.
มาตรา ๑๘ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
ทุกๆคนที่เปนสมาชิกสามัญที่เขาประชุม มีสิทธิ์ในการออกเสียง
ลงคะแนนเพียง ๑ เสียง/คะแนนเทานั้น

Bestyrelsens kommentar: Indholdet er flyttet op i § 17.
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการคือ: ขอมูลในขอนี้ ใหยายขึ้นไปอยูในมาตรา ๑๗
Gen-/oversat til thai af Suphan Ruengkratok
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April 2011, nr. 49, 26. årgang
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกงสุลสัญจร
วันเสารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ณ Feriecenter Kattegat, Bønnerup Strand, Havet 24 A,
8585 Glesborg
เวลา 10.00-16.00 น.

1.
2.
3.
4.

**** สําหรับผูที่ยังมีชื่อติดอยูในทะเบียนบานกลาง ไมสามารถทํา
หนังสือเดินทางเลมใหมได ****

3. บัตรประกันสุขภาพเดนมารก (บัตรหมอสีเหลือง)

**เอกสารเพิ่มเติมสําหรับผูเยาว อายุต่ํากวา 20 ป **

โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดใหบริการ ดังตอไปนี้
หนังสือเดินทาง (อี-พาสปอรต) 200 + 90 โครนเดนมารก
หนังสือเดินทางชั่วคราว

4.
5.

บิดาและมารดาของผูเยาว ตองมาเซ็นตชื่อยินยอม หรือ แสดง
หนังสือปกครองบุตร
เอกสารของบิดาและมารดา (หนังสือเดินทาง, บัตรประชาชนไทย,
บัตรประกันสุขภาพเดนมารก)

50 + 90 โครนเดนมารก

หนังสือสําคัญประจําตัว (C.I.)
รับรองเอกสาร (นิติกรณ) บางประเภท

110 โครนเดนมารก

เอกสารสําคัญในการขอรับบริการหนังสือเดินทางชั่วคราว และหนังสือ
สําคัญประจําตัว (C.I.)

ใหคําปรึกษาเรื่องทะเบียนราษฎรและกฎหมายทั่วไป
**กรุณาเตรียมเงินสดใหพอดีกับราคาที่กําหนด -- 90 โครน
เดนมารก สําหรับคาสงเอกสารกลับ**

1.
2.
3.
4.
5.

หมายเหตุ : เนื่องจากการทําหนังสือเดินทาง (อี-พาสปอรต) นั้น มี
ขอจํากัดเรื่องความสามารถของเครื่องทําหนังสือเดินทาง สามารถ
ใหบริการไดในจํานวนจํากัดไมเกิน 30-35 คน เทานั้น ดังนั้น ทาง
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
จําเปนเรงดวนกอน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตามไดจาก www.thaiembassy.dk
หรือติดตอเจาหนาที่ไดที่เบอรโทรศัพท 39 62 50 10 ติดตอ คุณ
ไชยกุล และคุณบัญญรัตน

หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน
บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบาน
บัตรประกันสุขภาพเดนมารก (บัตรหมอสีเหลือง)
ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะ กรณีหนังสือเดินทางชั่วคราว)
รูปสี 3 รูป
ใบแจงความ (เฉพาะ กรณีหนังสือสําคัญประจําตัว (C.I.)

**เอกสารเพิ่มเติมสําหรับผูเยาว อายุต่ํากวา 20 ป **

7.
8.

สูติบัตร (ใบเกิด)

บิดาและมารดาของผูเยาว ตองมาเซ็นตชื่อยินยอม หรือ แสดง
หนังสือปกครองบุตร
9. เอกสารของบิดาและมารดา (หนังสือเดินทาง, บัตรประชาชน
ไทย, บัตรประกันสุขภาพเดนมารก)

เอกสารสําคัญในการขอรับบริการหนังสือเดินทาง (อี-พาสปอรต)
1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน

2.

สูติบัตร (ใบเกิด)

บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบาน

THAI FESTIVAL 2011
@ COPENHAGEN
SUNDAY, 26 JUNE 2011
ISLANDS BRYGGE, AMAGER,
COPENHAGEN
11.00 - 17.00 HRS

งานเทศกาลวัฒนธรรมไทย
ISLANDS BRYGGE, AMAGER,
กรุงโคเปนเฮเกน
วันอาทิตยที่ 26 มิถน
ุ ายน 2554
เวลา 11.00 - 17.00 น.

THAI FESTIVAL 2011
SØNDAG DEN 11. SEPTEMBER 2011
LOKESVEJ 7, Åbyhøj, 8230 Århus
11.00 - 17.00

งานเทศกาลวัฒนธรรมไทย
LOKESVEJ 7, Åbyhøj, 8230 Århus
วันอาทิตยที่ 11 กันยายน 2554
เวลา 11.00 - 17.00 น.
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Halmtorvet 42, 1700 København V.
Telefon: 33 25 89 89
Telefax: 33 21 08 97
E-mail: kontakt@thai-travel.dk
http://www.thai-travel.dk

รักเมืองไทย เทีย
่ วเมืองไทย
ใชบริการสายการบินของไทย
THAI TRAVEL พรอมบริการ ตั๋วเครื่องบิน
ไปเมืองไทย และประเทศภาค
และประเทศภาคพื
พืน
้ เอเซีย
ในราคาแสนจะกันเองสําหรับพีน
่ องชาวไทย
พรอมรับบริการจองโรงแรมและสิ่งอื่นๆ
ที่ทานตองการ
คิดไมออก บอกไมถูก
คิดถึงแต THAI TRAVEL
สบายใจไปตลอดการเดินทาง
ดวยความนับถือ
THAI TRAVEL
13
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“Danske i Siam” som han udarbejdede efter at være kommet hjem,
og som indeholder biografier af alle
danskere, der havde boet i
Siam/Thailand lige siden 1858
og frem til 1942, i alt ca. 600
personer.

I anledning af at “Sawadees”
søsterforening, Dansk-Thai Forening fylder 60 år, har Suphan
bedt mig om at skrive lidt om
vor forening, og det gør jeg
med glæde. Med mange hilsener til jer alle i Jylland
Fyn fra Svend Drachmann,
formand for Dansk-Thai
Forening.
I slutningen af 1950 og
begyndelsen af 1951 samledes en gruppe danskere, der
havde boet og arbejdet længe
i Thailand, nogle fra længe før
og under 2. verdenskrig, og andre i de første efterkrigsår. De fleste kendte hinanden derudefra, og
de ønskede nu at kunne fortsætte
med at vedligeholde deres indbyrdes kontakt samt formidle informationer om udviklingen i Thailand.
Hvad var da mere naturligt end at
oprette en forening med dette formål.
Den 8. februar 1951 var der
stiftende generalforsamling her i
København. Stifternes navne og
baggrund kan nævnes her: A.
Djurup, foreningens første formand, tidl. direktør for Sunlife Insurance Co (Bangkok), N. Landgreen, der havde været regnskabschef i The Royal Bangkok Sports

Listen over stifterne illustrerer den mangfoldighed
af forskellige arbejdsområder, som danskerne bestred
dengang, men når man læser
den aktuelle medlemsfortegnelse for det nuværende Scandinavian Society Siam vedrørende danske, der jobber i dagens Thailand, så kan man glædes
over, at der i dag er lige så mange
initiativrige landsmænd, som er
erhvervsaktive i det land, vi alle
holder så meget af.

Club, C.Schiöpfe, som i mange år
havde ejet Europe Hotel på New
Road, Poula Holm, enke efter
skibsinspektør i Siam Steam Ship
Co. Robert Hansen, Svend Høyrup,
tidl. chef for Oriental Machinery
Stores (ØK), W. Salicath, Far East
Repræsentative for Dansk Industrisyndikat (Riffelsyndikatet) og endeligt A. Kann Rasmussen, tidl.
direktør for Christiani & Nielsen
Thai), og i øvrigt
forfatter til bogen

Februar 1976: Fra foreningens 25 års jubilæum ambassadør Prins Prem i samtale med Svend Høyrup, medstifter af foreningen.

Samtidig kan man se, at foreningen til at begynde med bestod
af såkaldte “oldtimers”, altså personer der fortrinsvis fokuserede på
dem, som havde boet og virket i
Thailand i mange år. Dette førte
faktisk til et skisma. Efterhånden
var der nemlig mange andre, der
var interesserede i Thailand, for
eksempel fordi de havde udført
videnskabeligt arbejde i eller vedrørende Thailand, eller fordi de
havde eksport/importforretning
med Thailand, eller havde familie i
Thailand, og som derfor gerne ville
være medlemmer af foreningen.
Da en generalforsamling åbnede

Januar 1961: Thailands første ambassadør til Danmark Bibidh
Virajjakar og frue bydes velkommen af A. Djurup til kombineret
10 års jubilæum for Dansk-Thai Forening og afskedsfest for
ambassadøren, der havde været 7 år i Danmark (fra 1954 til
1961), og som havde ydet stor og helhjertet støtte til den nystartede forening. A. Djurup var medstifter af foreningen og
dens første formand.
(Fortsættes på side 16)

15

April 2011, nr. 49, 26. årgang
ning af Fader
Brennans arbejde ved børnehjemmene i Pattaya. Imidlertid
kunne vi efterhånden se at
denne organisation var så dygtig
til at finde support næsten fra
hele verden, at vi
forespurgte venner i Bangkok,
om de kunne
pege på andre
emner for modJanuar 1990: Afskedsfest for ambassadør Sathit Sathitagelse af vore
rathaya, der fremviser foreningens afskedsgave, porcedonationer, som
lænsfigurer fra Royal Copenhagen. Til venstre foreningens
måske var mere
mangeårige formand H.J. Mengel.
trængende. Og
svaret kom prompte. Der var en
nylig afholdte afskedsreception for
nyligt oprettet institution i Bangkok
afgående Ambassadør Cholchineetil optræning af multihandicappede
pan Chiranond. Det var en fantabørn. De af jer som har rejst i
stisk fin oplevelse og det var dejligt
Thailand vil vide
at se så mange af vore kolleger fra
at disse stakler
Sawasdee der var kommet til steenten bliver
de. Skal også lige nævnes, at et
gemt i det allerantal af vore medlemmer har danbageste rum i
net en sektion der er interesseret i
familiens hus
golf og de arrangerer Dansk-Thai
eller allerværst
Forenings årlige golfmatch. Vi arbrugt som tigbejder for tiden på at oprette en
gerudstilling på
sektion i Sydsjælland/Lolland Falmarkeder eller
ster. Her bor mange Dansk-Thai
tempelforpladpar, men afstanden gør at de ikke
ser. Et antal besærlig godt kan bruge vore tilbud
hjertede kvinder
her i Københavnstrup.
- thai og faranger - med bagJa, det var løst og fast om
grund som fyDansk-Thai Forening i anledning af
sioterapeut eller
vort kommende 60 års jubilæum,
Marts 2001: Fra foreningens 50 års jubilæum. Fra venstre
sygeplejerske
Poul Weber, formand for Dansk Handelskammer i Bangkok,
som fejres fredag d. 13. maj 2011
Svend Drachmann, foreningens næstformand, ambassadør
havde startet en
ved en stor fest i Vedbæk lige nord
Adisak Panupong, formand H. J. Mengel og bestyrelsesmedoptræning hjemfor København.
lem Peter Prachar Sontidech.
me privat, og
det var nu efterhånden udviklet til en regulær skohavn. Dette gør det lettere at samle. Vi har nu støttet denne institutile tropperne, så vi har almindeligon den sidste snes år, og har den
vis to forårs arrangementer og to
glæde at den er vokset til ca. 200
om efteråret. Alle møder, der tybørn og et halvt hundrede terapeupisk samler 30-50 deltagere, har
ter og lærere samt mange fysiske
selvfølgeligt et emne, der vedrører
optrænings-faciliteter tilknyttet.
Thailand og dertil kommer som
Navnet er Sataban Saeng Sawang
ekstra trækplaster, at alle møderne
og adressen er Soi 71 Sukhumvit,
slutter af med en udsøgt thai bufog de er ikke alene meget glade for
fet. I de senere år har vi holdt de
at modtage danskere på besøg,
fleste af vore møder i Asia House,
men de har hvert år et antal danden smukke ejendom i Søndre Friske fysioterapeutstuderende i prakhavn, som også mange af Savasdees medlemmer kender, bl.a. fortik.
di statuen af Kong Chulalongkorn
står her.
I vor forenings daglige arbejAfskedsreception for
Velgørenhed. Tilværelsen er
de har vi glæde af et godt samarMed venlig Ambassadør Cholchiselvfølgelig ikke kun festlige arranbejde med Ambassaden og Thai
hilsen
neepan Chiranond,
gementer her i staden, vi har også
Airways, men det har Sawasdee jo
Svend
september 2010.
et hjertebarn i Thailand. I mange
også, så det skal ikke uddybes her.
Drachmann Til højre Svend
år samlede vi penge til understøtDrachmann
Og dog, jeg vil gerne nævne den
(Fortsat fra side 15)

for medlemsskab for
“interesserede”, var der endog
nogle af de gamle, der tog deres
gode tøj og gik. Dette er nu heldigvis mange, mange år siden, og i
dag er vi meget liberale med medlemsskabet. Det vigtigste er: Interessen for Thailand. Så jeg kan for
eksempel nævne vedrørende vor
nuværende bestyrelse: næstformanden er thai, fire bestyrelsesmedlemmer er thai gift og tre bestyrelsesmedlemmer har aldrig
boet i Thailand. Ifølge medlemskartoteket er vi 160 medlemmer,
men da et medlem dækker over en
adresse, dvs. en familie, så er der
antageligt omkring 250 medlemmer, hvis vi tæller alle hoveder
med.
Til forskel fra “Sawasdee
Thai Dansk Forening” bor vore
medlemmer ikke så spredt, men vi
er koncentreret omkring Køben-
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Supplerende Produkt:
Risklid og Kimolie kapsler

Hoved ingredienser:

Gamma Oryzanol
Ferulic syre
Tocols Grupper (Vitamin E og Tocotrienol)

Trænger du til at sove?
Risklid‐ og kimolie kapsler
virker på 5 kropssystemer:
Hjerte‐ og karsystemet
Hormon systemet
Hudsystemet

Avner

Immunsystemet

kim

Hjernen.

risklid
risklid
Membran
Frø

น้ํามันรําขาวและจมูกขาว เพื่อสุขภาพ
Læs mere på www.taniashop.dk
TaniaShop tlf. 5028 8000,
Salon no 1 one tlf. 2844 5560
Skt. Knuds Kirkestræde 2A, 5000 Odense C

Storegade 8A. DK-8900 Randers C
Erik Menveds Plads 6.
DK-8900 Randers C

Tidsbestilling: 86424473
Mobil: 50100910
www.A-BUAKET.dk /
www.FACEBOOK.com/ A-BUAKET

Velkommen til ALTERNATIV
KLINIK: Nervebanebehandling
og massage: A-BUAKET.dk

Du kan medbringe egen film.
*LUKSUS Familie-ophold
Wellness 3 timer (5-10 timer)
- fra 2 personer (2-10-30 personer)
- Massage + Sauna + boblebad
- Ekstra kan man bestille: Thailandsk buffet eller Dansk buffet eller
Fransk mad eller små sandwichs eller
slik og frugt.

*Natur Akupunktur Oliemassage
*Natur Akupressur Oliemassage
*Thai Traditionel Oliemassage
*Kinesisk Traditionel massage
*LUKSUSBEHANDLING:
- Natur Akupunktur Oliemassage
- Thai Oliemassage + Sauna
+ boblebad

*LUKSUS Rejse til Phuket,
Thailand:
-Oplev Phuket og Thailands gamle
kultur i Nord / Øst eller andre steder
i Thailand, i Laos eller Cambodja.
-Tag med Buaket hjem og oplev
hendes område. (eller oplev
Børnehjem og Skolegang og Tempel
eller Håndværk med værktøj,
bambusstilladser og håndlavet
thailandsk silke)
-Du kan bo hos en Thailandsk
familie, som du vælger.

*LUKSUSPAKKE:
- Muddermassage, hele kroppen
- Oliemassage + Sauna + boblebad
* LUKSUS:
- Aromamassage
- Oliemassage + Sauna + boblebad
*LUKSUS Business Wellness
møde 3 timer (5-10 timer)
- fra 2 personer (2-10-30 personer)
- Massage + Sauna + boblebad
- Efter eget valg behandling
- Stor Whiteboard / tavle og stort fjernsyn med DVD,
som kan bruges til at se film.

Hverdag kl. 10-18
Lørdag kl. 10-13
17
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งานสังสรรคประจําป ๒๕๕๔
สมาคมฯสวัสดีไทย/เดนิช ฯ มีความยินดีขอเชิญสมาชิกและแขกผูมีเกียรติท
์ ุก ๆ ทาน รวมเฉลิมฉลอง สังสรรคในงานครบรอบ ๒๖ ป
ของสมาคมฯ
ในวันเสารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ ถึง ๐๑.๐๐ น.
ณ Borgerhuset, Skibsbyggervej 6, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg
ผูมส
ี ิทธิ์เขารวม:

จะตองเปนสมาชิกของสมาคมฯ และถามีผูเขารวมมากเกินจํานวนที่นั่งแลว
สมาชิกป ๒๕๒๘-๒๕๕๔ จะไดสท
ิ ธิ์อันนี้กอน บุคคลภายนอกจะไดสท
ิ ธิ์ก็ตอ
 เมื่อมีที่นั่งเหลือเทานั้น

ราคาคาผานประตู:

สมาชิกเสียคาดนตรีรายละ ๕๐ โครนเนอร
สามี-ภรรยา ที่ไมเปนสมาชิก คูล
 ะ ๔๕๐ โครนเนอร
บุคคลภายนอกที่ไมเปนสมาชิกรายละ ๒๕๐ โครนเนอร
และ ๑๕๐ โครนเนอร สําหรับบุคคลภายนอกที่ไมเปนสมาชิก อายุจาก ๑๘-๒๔ ป
เด็กอายุระหวาง ๐ ถึง ๑๗ ป ฟรี และเด็กอายุต่ํากวา ๕ ป จะไมรับรองที่นั่งให

อาหารและเครือ
่ งดื่ม:

รับประทานอาหารรวมกันแบบบุฟเฟท ทุก ๆทานจะตองนําอาหารไทย (กับขาว) มาในงาน
มาสองคนจะตองนําอาหารมาสํารับสามคน เรามีขาวใหทา น
กรุณาซื้อเครื่องดื่มในงาน (หามนําเครื่องดื่มมาในงาน)

บันเทิง/ล็อตเตอรี่:

รํานาฏศิลปไทย ขับรอง และเตนรํากับวงดนตรี Mokasino
การจับสลากชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับของสาย การบินไทยฯ โคเปนเฮเกน - กรุงเทพฯรางวัล
ตั๋วเครื่องบิน ๑ ใบ ตอจํานวนขายล็อตเตอรี่ ๕๐๐ ใบ
จับสลาก ๒ รางวัล ๆ ละ ๒๕๐ โครนเนอร สําหรับสมาชิกทีจ
่ ายคาสมาชิกภายใน
วันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

อาหารเชา:

ไชโย! หากทานตองการรวมรับประทานอาหารเชาดวยกัน..ก็หัวละ ๓๐.๐๐ โครนเนอร
เด็กอายุจาก ๑๑ ปขึ้นไปหัวละ ๓๐ โครนเนอร
เด็กอายุจาก ๐ – ๑๐ ป ฟรี
กรุณาจองอาหารเชาสําหรับเด็กและผูใ หญ ในวันอาทิตยที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
อาหารเชาเริ่มเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. (แบบฟอรมมีในวารสารหนา ๔)

การพักแรม

ที่พักของ Feriecenter Kattegat ApS หองพัก มีครัว หองน้ํา
สั่งจองทีพ
่ ักโดยตรง ณ Feriecenter Kattegat ApS, Bønnerup Strand, Fægangsvej 11,
8585 Glesborg tlf.: 8638 6200, fax: 8638 6097
และอยาลืมบอกทางโรงแรม หากทานเปนสมาชิกของสมาคมฯ ทางโรงแรมจะลดราคาใหทานอีก 12 %
การจองที่นั่ง เราจะพยายามจัดที่นั่งใหตามความประสงคของทาน การจองที่ โปรดใชแบบฟอรมที่มใี นวารสารหนา ๔
สงไปยัง
Suphan Ruengkratok
Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg.
E-mail: suphan@thai-dansk.dk

Eller tilmeld dig online på www.thai-dansk.dk

หมายเหตุ: ไมรับจอง ทางโทรศัพท
(Tilmeldingsblanket til fest og generalforsamling er på side 4)

โปรดสงใบจองที่นั่งภายในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

18

Indbydelse til 26 års jubilæumsfest
Lørdag den 11. juni 2011 i Borgerhuset, Skibsbyggervej 6, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg
Kl. 18.00 – 01.00
Deltagere:

Det skal præciseres, at festen primært er for medlemmer.
Ved pladsproblemer vil der være fortrinsret for medlemmer 1985 – 2010
Gæster vil kun kunne deltage, såfremt der er plads. Endelig besked kan først forventes efter tilmeldings
fristens udløb, onsdag den 1. juni 2011.

Priser:

For medlemmer opkræves kun et musikgebyr på 50 kr.
For ikke‐medlemmer opkræves 450,‐ kr. pr. par
For ikke‐medlemmer opkræves 250,‐ kr. pr. person
For ikke‐medlemmer opkræves 150,‐ kr. pr. person fra 18 ‐ 24 år.
Gratis adgang for børn mellem 0 ‐ 17 år
Børn mellem 0 og 5 år har ingen krav på siddeplads.

Spisning:
Tag selv bord: Alle deltagere skal medbringe mad (thai‐ret) til mindst
en person mere for hver 2 deltagere. Ris skal ikke medbringes.
Det skal understreges, at alle skal medbringe mad.
Drikkevarer derudover bedes købt ved festen. (Må ikke medbringe drikkevarer)
Underholdning:

Thaidans, sang, lodtrækning og Mokasino spiller op til dans.

Lodtrækning:

Der kan købes lodsedler ved festen. Der vil blive trukket en t/r flybillet
til Thailand for hver 500 solgte lodsedler

Lodsedler:
Der vil blive trukket lod om 2 x 250 kr. blandt medlemmer, der har betalt
kontingent senest onsdag den 1. juni 2011.
Morgenmad:
Hurra! Vi fortsætter succesen med fælles morgenmad.
Børn under 10 år gratis, voksne og børn derover: 30 kr./person
Morgenmad søndag den 12. juni 2011 fra kl. 09,00 til kl. 11,00.
(Husk at bestille! Husk også at bestille morgenmad til børn. Se i bladet på side 4)
Overnatning:

Man skal selv henvende sig til Feriecenter Kattegat ApS,
Havet 24A, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg. tlf.: 86 38 62 00, fax: 86 38 60 97

Husk at sige, hvis man er medlem af Sawasdee Thai‐Dansk Forening ved henvendelsen, så får man 12 % rabat.
Lejligheder lejes ved direkte henvendelse til tlf. 8638 6200 eller fax 8638 6097.
Tilmelding til festen: Kun skriftlig tilmelding !
(tilmeldingsblanket findes i bladet på side 4) sendes til:
Suphan Ruengkratok, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. E‐mail: suphan@thai‐dansk.dk
Eller tilmeld online på www.thai‐dansk.dk
(Ingen telefonopringning)
NB: Vi vil bestræbe os på at opfylde ønsker om placering ved samme bord.

Tilmeldingsfristen er onsdag den 1. juni 2011
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SABAI – SABAI THAI MASSAGE
THAI OIL MASSAGE
30 MIN. 200 KRONER,
1 TIME 350 KRONER

PEDICURE AND MANICURE
300 KRONER PER TIME

FODMASSAGE

300 KRONER PER TIME

RING OG BESTIL TID
5140 7769 - 5011 8457
HOS YUPIN
HYGINDVEJ 47 HYGIND
5592 EJBY
ÅBEN TIRSDAG –LØRDAG:
KL 10:00 – 18:00
yupinasasena@yahoo.com

Annoncetakster
Der kan tegnes annonce i
SAWASDEE SARN
for følgende priser :1/1 side, pr. indrykning kr. 1.500,00
1/2 side, pr. indrykning kr. 800,00
1/4 side, pr. indrykning kr. 500,00
Yderligere oplysning om
annoncering
fås ved henvendelse til :Suphan Ruengkratok
Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 64 47 21 72, mobil: 25 32 06 76
E-mail: suphan@thai-dansk.dk

สวัสดีสาร : เปนวารสารของสมาคมสวัสดี
ไทย - เดนิช เขต Jylland และ Fyn
จุดมุงหมาย เพื่อเปนสื่อสัมพันธ และ บริการ
ตอสมาชิก จัดทําโดย บุคคลอาสาสมัคร
มิไดหวังผลกําไรอะไรทั้งสิ้น จะดําเนิน
ตอไปไดดวยความอนุเคราะหและสนับสนุน
ทางการเงินจากสมาชิก และทานผูอาน
Sawasdee Sarn : Medlemsbladet for
Sawasdee Thai -Dansk Forening for
Jylland og Fyn.
20

ระวัง....ฝรั่งชั่ว เปดรานอาหารบังหนา มั่ว..พนักงาน
สาวไทยติดเอดสกันทั้งราน
เขียนโดย ผูรอคอยวันนั้น | 28 มีนาคม 2011
ฉันแตงงานอยูกินกับชาวเดนมารกได 8 ป สามีคนนี้
เขาอายุ 60 กวาแลว สวนฉันเพิ่งจะอายุ 28 ป
ตลอดเวลาที่อยูกับสามีนอกจากฉันตองดูแล
ปรนนิบัติเขาแลวฉัน ยังตองทํางานตลอด ทั้งรับทํา
ความสะอาด ไปทํางานที่รานอาหารไทย รานขาย
ผักและของทุกอยางที่สงไปจากไทยจนฉันไดรูจัก
กับฝรั่งเจาของราน อาหารไทยคนหนึ่ง เขายังหนุม
แถมหลอ รวย ปากหวาน เขาพูดชวนใหฉันไป
ทํางานเปนแมครัวที่รานอาหารของเขา ฉันคงไม
ตองบอกคําตอบหรอกนะคะ...
ฉันรีบตกลงทันที
และนับตั้งแตนั้นมาชีวิตฉันก็เปลี่ยนไป...

ฟงแลว ฉันก็ไมรูจะทําอยางไร ไดแตรูสึกสงสาร
ทั้งตัวเองและผูหญิงคนนั้น อีกอยางจะพูดอะไรไปก็
กลัวเจาของรานจะโกรธก็เลยอดทน กมหนากมตา
ทํางานมาตลอดทํางานโดยที่บางเดือนฉันก็ไมได
เงินเดือนดวยซ้ํา โดยเขาหยอดคําหวานวา
“จะเอาไปทําไม รานนี้ก็เปนของเธออยูแลว เก็บไว
ที่ฉันนี่แหละ”
ทั้งๆ ที่ตอนแรกที่เขามาทํางาน เขาตั้งเงินเดือนให
ฉันเดือนละ 12,000 โครน แตนี่ก็ปาเขาไปเดือนที่
6 แลวที่ฉันยังไมไดจับเงินเดือนคาแรงของฉันเลย
ฉันทํางานและมีความสัมพันธกับเขามานาน 4 ป
นอกจากฉันแลวเขาก็ยังมี ความสัมพันธกับผูหญิง
อื่น (สวนใหญเปนพนักงานสาวไทยในราน) มาโดย
ตลอด...
คนที่มาทํางานในรานเขาจะคัดเลือกคนที่สวย
และโสด ถามีคนงานเขามาใหม เขาจะใหฉัน
เปนคนสอนคนงานใหมวาจะตองทํา
อะไรบาง รานมีกฎระเบียบอยางไร ใน
ขณะเดียวกันพวกเธอเหลานั้นก็มักจะ
ถามประวัติเขาจากฉันเกือบทุกคน
เพราะเห็นฉันอยูมากอน

ผลเลือดที่ออกมาทําหัวใจฉันสลาย เขาออน แทบ
ลมทั้งยืนหมอบอกวา
ฉันเปนเอดสระยะเริ่มแรก...
ฉันมึน งง ไมรูจะทําอยางไรกับชีวิตตอไปดี ถาหาก
ฉันทํางานขาย
บริการแลวเปนโรคนี้ฉันจะ
ไมเสียใจ
เลย แตนี่ฉันทํางานเปน
แมครัว
รานอาหารไทยแลวติด
เอดส
เมื่อมานั่งคิดทบทวน 8 ป ที่ฉัน
อยูเดนมารก ฉันไมไดยุงเกี่ยวกับ
ใครเลย ฉันซื่อสัตยกับเขาเพียงคน
เดียวเทานั้น ถาฉันไมไดติดจากเขา
แลวจะติดโรคนี้มาจากใคร?
ตอนนี้ฉันยังไมรูวาจะบอกเขาดีไหม แตฉัน
ก็ขอสัญญาวาจะไมแพรเชื้อวายรายนี้ใหใคร
ตอไปเด็ดขาด เคยมีวันหนึ่งผูชวยกุก แกวแตก

ใหม
เขาจะแนะนําฉันกับพนักงาน
วา “นี่คือคนงานเกา” เจ็บ
ไหมละ
คะ? ถาหากอยู ดวยกับเขา
สองตอ
สอง ฉันก็ถามเขาวาทําไม
ถึงพูดอยาง
นั้น เขาบอกวา
ยังไมถึงเวลา
เปดตัว เขาเขาใจ
พูด เขาใจหลอก
ฉันใหยอมเขา
ตลอด และถึงแม
ฉันจะรูวา
เขาหลอก แตฉันก็
เต็มใจให
เขาหลอก ฉันยังเชื่อ
คําพูดเขา
ฉันยังรอวันนั้น วันที่จะ
ไดเปน
“เมีย” เขาอยางออกหนา
ออกตา
จะวาฉันโง...ฉันบา ฉันก็ยอม

ฉันทิ้งสามีแกหอบผาหอบผอนหนีไปอยูกับเจาของ
รานอาหารเพราะเชื่อในคําหวานแตโกหกของเขา
และเพราะดวยความโลภ..อยากเปนเมียเจาของ
รานอาหาร...ฉันจึงอยูกับเขาในฐานะลูกจางและ
เปนเมียแบบลับๆ
เขามีขอแมกับฉันวาตองเก็บเรื่องนี้ (เรื่องที่ฉันเปน
เมียเขา) ไวเปนความลับ อยาแสดงตัว ตองไมพูด
อะไรเกี่ยวของกัน ซึ่งฉันก็รับปาก...และรอคอยวัน
นั้น วันที่จะไดเปนเมียเขาอยางเปดเผย
ที่รานนี้นอกจากฉันแลวยังมีเพื่อนรวมงานที่เปนคน
ไทยอีก 7 คน ทุกคนไมมีใครรูเรื่องของเรา ซึ่งฉันก็
ทํางานตามปกติเหมือนพนักงานคนอื่นทุกอยาง ถา
ไปสายก็โดนตัดเงินเดือน ปวย ลาก็ถูกตัดเงิน แต
จะวาไปฉันทํางานหนักกวาคนอื่นๆ ดวยซ้ําเพราะ
ฉันคิดวายังไงรานนี้ก็เปนของเขา... และในอนาคต
รานนี้ก็ตองเปนของเราดวย ฉันจึงทุมเททํางาน
อยางเต็มที่ และเขาเองก็มักจะพูดกรอกหูฉันอยู
เสมอๆ วา “รานนี้ของเธอๆๆๆ” ฉันจึงทุมทั้งแรงกาย
และแรงใจใหกับรานตลอด ดวยหวังวาวันหนึ่งเขา
คงจะเปดเผยเรื่องของเรา

แมจะมีบางครั้งบางคราวที่ฉันตอง
เจ็บปวดเพราะคําพูดของพนักงาน
สาวที่วา “เย็นนี้เจานายชวนไปบาน”
ฉันไดยินแลวเขาออนทุกครั้ง รูดีวาอะไร
จะเกิดขึ้นตอไปและมันก็เปนจริงอยางที่เธอ
พูด เพราะฉันแกลงไปถามเขาวา “วันนี้ขอไปบาน
ดวยไดไหม” เขาตอบวา “ไมวางจะไปบานญาติ”
แต ฉันไมเชื่อจึงแอบนั่งแท็กซี่ไปดักดูวาเขาพูดจริง
หรือโกหกกันแน ก็ปรากฏวาเห็นเขาเดินคลอเคลีย
เขาบานไปกับผูชวยกุกสาวไทยจริงๆ
ลาสุดมีพนักงานสาวไทยคนใหมเขามาทํางานลาง
จานได 2 อาทิตย วันหนึ่งเธอเห็นเขาเอาเด็กเสิรฟ
นั่งตัก เธอก็เดินไปพูดอะไรกับเขาก็ไมรู แลวเธอก็
รองไหรีบเปลี่ยนชุดกลับบานไป จากนั้นเธอก็ไมมา
ทํางานอีกเลย ฉันคิดวาเธอก็คงตกเปนเหยื่อเขา
ดวยเชนกัน เธอเห็นเขากับพนักงานสาวคนอื่น แลว

แต “ไอซาตานรูปหลอปากหวาน” ไอฝรั่งเห็นแกตัว
เห็นแกประโยชนตัวเอง มันยังไมรูตัว มันยังคงใช
รานอาหารบังหนาเที่ยวหลอกฟนผูหญิงไทยคนนั้น
คนนี้ตอไป เรื่อยๆ
พนักงานผูหญิงไทยที่เคยมีความสัมพันธกับมันและ
ตองเปนโรคนี้ดวยที่ฉันรูมีอยู 3 คน (และที่ไมรูไม
เห็นอีกกี่คนฉันไมแนใจ) ฉันก็ไมรูจะชวยพวกเธอ
เหลานั้นไดอยางไร ขอให “คส.คส.” เปนสื่อกลาง
บอกใหผูหญิงไทยที่อยูในเดนมารกไดระวังดวย
อยาเอาชีวิตเขาแลกเหมือนฉันเลย

“อีกไมนานเธอก็จะไดทุกอยางสมปรารถนาของเธอ
แลว”

และแลววันหนึ่งฉันก็ไดรูวาเขาแอบมีความสัมพันธ
กับเด็กเสิรฟและผูชวยกุก (คนไทย) ดวย แตฉันก็
ทําอะไรไมได ตองแอบเจ็บและเก็บกดมาตลอด
ฉันรูอยูเต็มอกแตฉันก็พูดหรือทําอะไรเขาไมไดเลย
เพราะฉันยังรอคอยวันนั้น

“เปนเรื่องธรรมดา ไอหาคนทํางานยาก..”

พวกเราเปนเอดสกันทั้งรานแลว!

ทุกวันนี้ฉันเคียดแคน เจ็บปวด ทุกขทรมาน เสียใจ
เสียดายเวลา เสียดายชีวิต แตฉันก็ยังทํางานและมี
ความสัมพันธกับมันเหมือนเดิม ไอซาตานมันก็ยัง
หลอกใชฉันอยูเหมือนเดิมเชนกัน บางทีมันก็เอา
ปฏิทินมาเปดดูวันเกิดฉันแลวพูดวา

ฉันไดแตรอ รอแลวรอเลาจนวันคืนผานไปก็เปลา
เลย ไมไดคําตอบจากเขา มีแตคําหวานที่โกหกฉัน
ไปวันๆ เทานั้นเอง

ผูชวย กุกหญิงไทยที่มีความสัมพันธกับเขาแลวมัก
ชอบมาแสดงตัววาเจาของรานมี อะไรกับเธอ ซึ่งฉัน
ก็เชื่อเธอ เขาคงจะพูดใหความหวังกับเธอเหมือนที่
เขาพูดกับฉัน พอฉันไปถามเขา เขาก็ตอบมา
หนาตาเฉยวา

บาดมือ ฉันรีบหาพลาสเตอรมาปดแผลใหเธอ 2 ชั้น
และหามไมใหเธอหั่นเนื้อ ไก ผักอีก เธอไดแตยก
มือไหวขอบคุณ แตในใจฉันนั้นอยากจะตะโกนกอง
บอกเธอและ ทุกคนใหรูวา... รานอาหารนี้มีแตคน
เปนเอดส

และตอนนี้ใจฉันก็ตอบมันวา
“ใชแลวที่รัก อีกไมนานกูกับมึงก็ตองตายสม
ปรารถนาแนนอน”

คงรับไมได..แตสําหรับฉันมันเปนเรื่องปกติ

แตกอนตายฉันตั้งใจจะกลับไปดูหนาลูกกับแมที่
เมืองไทยเปนครั้งสุดทายแลวฉันจะขอกลับมาตาย
ที่เดนมารก...

ฉันยังคงเฝารอ...รอวันนั้นตอไป

มาตายกับมันใหสมกับที่รอคอย

และแลว...วันนั้นมันก็มาถึงจนได เพราะฉันรูสึกไม
สบาย ครั่นเนื้อครั่นตัวจึงไปหาหมอ หมอตรวจเลือด

ผูรอคอยวันนั้น/เดนมารก
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Tidsubegrænset
(permanent) opholdstilladelse
På disse sider finder du oplysninger om
reglerne for tidsubegrænset
(permanent) opholdstilladelse i Danmark. Bemærk, at oplysningerne er en
forenklet og redigeret gengivelse af
love, regler og praksis på området.
Hvis du er i tvivl om reglerne eller ønsker yderligere information om gældende love, regler og praksis, kan du
kontakte Udlændingeservice.
En udlænding, som har haft en tidsbegrænset (midlertidig) opholdstilladelse i Danmark i minimum de sidste fire år, kan ansøge om at få en
tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse. Med en tidsubegrænset
(permanent) opholdstilladelse behøver
man ikke længere ansøge om forlængelse af sin opholdstilladelse, men kan
– på visse betingelser – få lov at bo i
Danmark så længe, man ønsker det.
For at få tidsubegrænset (permanent)
opholdstilladelse skal man have 100
point, som man opnår ved at opfylde
en række krav.
Man opnår 70 point ved at opfylde
følgende betingelser, som alle skal
være opfyldt:
Man skal have boet lovligt i Danmark i
mindst 4 år. Læs mere om lovligt ophold i mindst 4 år.
Man må ikke have begået kriminalitet
af en vis grovhed. Læs mere om kriminalitet.
Man må ikke have forfalden gæld til
det offentlige, medmindre der er givet
henstand med hensyn til tilbagebetalingen af gælden, og gælden ikke overstiger 101.900 kr. (2011-niveau). Læs
mere om gæld til det offentlige.
Man må ikke i de sidste 3 år forud for
indgivelsen af ansøgning om tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse,

Så har vi balladen
Fem små historier, der viser, at balladen kan starte når som helst og hvor
som helst.
I sofaen
Min kone satte sig ved siden af mig i
sofaen, mens jeg sad og trykkede på
fjernbetjeningen til tv-et.
Hun sagde: "Hvad er på tv?"
Jeg svarede: "Støv".
Og så var det, at balladen startede …
I sengen
Min kone og jeg så "Hvem vil være millionær", mens vi lå i sengen.
Jeg vendte mig mod hende og spurgte:
"Vil du have sex?"
"Nej", svarede hun.

og indtil man vil kunne meddeles tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse, have modtaget offentlig hjælp/
social bistand efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Læs mere om offentlig hjælp.
Man skal have underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund eller på
anden vis have tilkendegivet at acceptere indholdet heraf. Læs mere om
erklæring om integration og aktivt
medborgerskab i det danske samfund.
Man skal have bestået Prøve i Dansk 2
eller en danskprøve på et tilsvarende
eller højere niveau. Læs mere om Prøve i Dansk 2.
Man skal have arbejdet i Danmark i
mindst 2½ år inden for de sidste 3 år
forud for indgivelsen af ansøgning om
tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse, og man må antages fortsat
at være tilknyttet arbejdsmarkedet på
tidspunktet, hvor tidsubegrænset
(permanent) opholdstilladelse vil kunne
meddeles. Læs mere om beskæftigelse
i mindst 2½ år.
Derudover opnår man 15 point ved at
have udvist aktivt medborgerskab i
Danmark ved at have deltaget aktivt i
bestyrelser, organisationer m.m. i
mindst et år. Læs mere om aktivt medborgerskab. Man vil desuden, som et
alternativ til deltagelse i organisationer, kunne bestå en medborgerskabsprøve, som i øjeblikket er under udvikling. Det forventes, at den første prøve
afholdes juni 2011.
De sidste 15 point kan man opnå ved
at opfylde én af følgende supplerende
integrationsrelevante betingelser:
Man kan have arbejdet i Danmark i
mindst 4 år inden for de sidste 4½ år
forud for indgivelsen af ansøgning om
tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse, og man må antages fortsat
at være tilknyttet arbejdsmarkedet på
"Er det dit endelige svar?"
Hun gad ikke engang at se på mig og
sagde bare: "Ja".
"Så vil jeg gerne ringe til en ven", sagde jeg.
Og så var det, at balladen startede …
På restauranten
Jeg tog min kone med på restaurant. Af
en eller anden grund tog tjeneren imod
min bestilling først.
"Jeg vil gerne ha´ en T-bone steak medium stegt".
Han svarede: "Er du ikke bange for kogalskaben?"
"Nej, hun kan bestille selv".
Og så var det, at balladen startede …
På bryllupsdagen
Min kone gav mig et hint om, hvad hun
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tidspunktet, hvor tidsubegrænset
(permanent) opholdstilladelse vil kunne
meddeles. Læs mere om beskæftigelse
i mindst 4 år.
Man kan have gennemført en lang videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse i Danmark.
Læs mere om uddannelse.
Man kan have bestået Prøve i Dansk 3
eller en danskprøve på et tilsvarende
eller højere niveau. Læs mere om Prøve i Dansk 3.
Hvis man ikke kan opfylde disse betingelser, kan man ikke få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse,
medmindre man tilhører en af de særlige grupper, som er undtaget fra
et eller flere af kravene – folkepensionister, unge udlændinge, udlændinge med et stærkt tilknytningsforhold til
Danmark og udlændinge, hvor Danmarks internationale forpligtelser tilsiger, at der skal ske undtagelse. Læs
mere om undtagelsesgrupper.
Hvis man ikke kan opnå 100 point,
kan man i stedet ansøge om en forlængelse af sin tidsbegrænsede
(midlertidige) opholdstilladelse, og
så evt. på et senere tidspunkt ansøge
om en tidsubegrænset (permanent)
opholdstilladelse.
Læs mere om hvordan man ansøger
om tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål til oplysningerne
på denne side eller ønsker yderligere
information, kan du kontakte Udlændingeservice.
Kontakt Udlændingeservice
Senest opdateret: 04-03-2011
Om nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingeservice
Udlændingeservice > · Ministeriet
for Flygtninge, Indvandrere
ønskede sig på sin kommende bryllupsdag.
Hun sagde: "Jeg vil gerne ha´ noget
skinnende, som går fra 0 til 100 sekunder".
Jeg købte en badevægt til hende.
Og så var det, at balladen startede …
Foran spejlet
Min kone stod nøgen foran spejlet i soveværelset og så på sig selv.
Hun var ikke tilfreds med det, hun så og
sagde til mig:
"Jeg føler mig helt forfærdelig. Jeg ligner en, der er gammel, fed og færdig.
Jeg trænger virkelig til, at du giver mig
en kompliment".
Jeg svarede: Dit syn er helt perfekt!"
Og så var det, at balladen startede ...
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 งชาวไทย และชาวเดนมารกทุกทาน
เขารวมงานในการทอดผาปาสามัคคี
ณ วัดปาโคเปนเฮเกน

Watpa, Copenhagen
Rytterager 100
2791 Dragør
จองที่นั่งรวมเดินทางโดยรถบัสในราคา 350 โครนเนอร/คน
ทานที่สนใจ กรุณาติดตอสอบถามไปยังบุคคล ดังตอไปนี้
Malee Christensen tlf. 21 75 86 43
Ålborg :
Sathian Frandsen tlf. 41 46 32 36
Århus :
Holstebro : Joom Sandgaard tlf. 23 29 89 33
Århus:
Esbjerg :
Odense :

Yuwadee (Lek)
Valee Toft
Yupa Davidsen
Anong Nilket
Suphan

tlf. 30 27 45 70
tlf. 75 15 89 87
tlf. 42 13 18 30
tlf. 24 61 04 52
tlf. 25 32 06 76

Rejseprogram til Tempeltur ”Watpa” i Dragør den 13 - 14. august 2011 kan se på www.thai-dansk.dk

STORT LOKALE TIL LEJE
Lokesvej 7, 8230 Åbyhøj, Århus
Lokalet er velegnet til at holde arrangementer, foredrag og
fester. Vi har udstyret lokalet med mange lyseffekter.

วั น อาทิ ต ย ที่ 29 พฤษภาคม

***คนบานเดียวกัน***
LOKESVEJ 7
8230 ÅBYHØJ
ÅRHUS

บัตรราคา 230 kr.

Stedet er
godkendt til 240
mennesker, hvor
der er 4 toiletter
+1 handicaptoilet, stort køkken, bar, 2 rum
med sofa og sofabord og dejlig
stort parkeringsplads.

งานเริ่ม 15.00 - 02.00
รวมรับชมคอนเสริตจาก ใผ พงศธร
และคอนเสริตจากแบรนด กี้ ออนชอย
แดนซกระจายกับดีเจเพียว และพบกับพวกเราทุก

ทีมงาน กี้ ออนชอย

Kontakt os pr.
telefon på
5039 8998
5261 0999

สอบถามรายละเอียด โทรฯ
5039 8998, 5261 0999
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Kom og se Danmarks største udvalg af udskårne figurer

Vi har åben:
Lørdag og søndag fra kl. 11.00 til 16.00
Onsdag - fredag fra kl. 11.00 til 17.00 Mandag, tirsdag lukket.,,,
Spørring Kirkevej 5, 8380 Trige. Tlf. 8698 9494
www.thaibutik.dk
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Generalforsamling

ประกาศ

i
Sawasdee Thai-Dansk forening
For Jylland & Fyn
I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed
til

สมาคมสวัสดีไทย เดนิช เขต Jylland & Fyn ขอประกาศแจง
ตอสมาชิกทุก ๆ ทานเขารวม ในการประชุมสามัญใหญประจําป
ครั้งที่ ๒๗

Den 27. ordinære generalforsamling

วันและเวลา วันเสารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ Borgerhuset, Bønnerup Strand,
8585 Glesborg

Lørdag den 11. juni 2011, kl. 14.00
i Borgerhuset, Bønnerup Strand
Dagsorden:

ระเบียบการเสนอญัตติ

Valg af dirigent og 3 stemmetællere
1.

เลือกตั้งประธานขององคประชุม และเลือกตั้ง
ผูนับคะแนน ๓ ทาน

Formandens beretning om foreningens virke i det
forløbne år

๑. รายงานกิจกรรมของสมาคมฯในรอบปทแ
ี่ ลว

2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse af generalforsamlingen

๒. รายงานการบัญชีของสมาคมฯในรอบปทแ
ี่ ลว

3. Afstemning om indkomne forslag (forslag skal være
fremsendt til bestyrelsen inden 10. maj).

๓. ขอเสนออื่น ๆ (ขอเสนอจะตองสงใหณะกรรมการ
กอนวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔)
๓.A. ระเบียบกฎขอบังคับทีจ
่ ะเปลี่ยนแปลง (อานขอเสนอ
ของคณะกรรมการ หนา ๘ - ๑๑ ในวารสาร)

3. A. Vedtægtsændringer (se bestyrelsens forslag
fra side 8 - 11 i medlemsbladet)
4. Fastsættelse af kontingent,
(bestyrelsen foreslår: uændret)

๔. การกําหนดอัตราคาบํารุงสมาชิก
(ขอเสนอของคณะกรรมการไมมีการเปลี่ยนแปลง)

5.

๕. การเลือกตงคณะกรรมการ ผูท
 ี่ครบวาระ มี

Valg til bestyrelsen: På valg er:

Jørn Finnerup Christensen
Kim K. Davidsen
Yuwadee Pedersen
6.

(villig til genvalg)
(ønsker ikke genvalg)
(villig til genvalg)

นาย Jørn F. Christensen (ยินดีรับเลือกตัง้ )
นาย Kim K. Davidsen
(ไมรับเลือกตั้ง)
นาง ยุวดี Pedersen
(ยินดีรับเลือกตัง้ )

Valg af suppleanter: På valg er

๖. การเลือกตงกรรมการสํารอง ผูท
 ี่ครบวาระ มี

Sathian Frandsen

นางเสถียน Frandsen

(villig til genvalg)

๗. การเลือกตั้งผูต
 รวจสอบบัญชี ผูค
 รบวาระ มี

7. Valg af revisor: På valg er
Viggo Toft

นายViggo Toft

(villig til genvalg)

นาย Kurt Jul Sandgaard (ยินดีรับเลือกตัง้ )

(villig til genvalg)

๙. อื่น ๆ

9. Eventuelt
เจ็ดทะเลาะ

ทะเลาะกับเมีย
ทะเลาะกับผัว
ทะเลาะกับแฟน
ทะเลาะกับเพื่อนรวมงาน
ทะเลาะกับผูรวมประชุม
ทะเลาะกับลูกนอง
ทะเลาะกับนาย

อยากมีความสุข 3 ป
อยากมีความสุขตลอดไป

เพลียที่สุด
ปวดหัวที่สุด
แคนใจที่สุด
รําคาญที่สุด
กลุมที่สุด
มัวหมองที่สุด
ฉิบหายที่สุด

ใหปลูกบานใหม
ใหรักษาสุขภาพ

สันดาน ดิบๆ เดิมๆ อันเปนสันดานอันชั่วราย คือ

เร็วก็หาวาล้ําหนา
โงก็ถูกตวาด
ทํากอนถามวาใครสั่ง
คนดีถูกถีบไปไกลตัว
เกลียดคนตรงหลงคนคดงอ
หัวตัวเองไมพอใจ
คนดีจึงเผนหนีเขาปา

ความสุขตามกาลเวลา
อยากมีความสุข 3 ชั่วโมง
อยากมีความสุข 3 วัน
อยากมีความสุข 3 เดือน

(ยินดีรับเลือกตัง้ )

๘. การเลือกตั้งผูต
 รวจสอบบัญชีสํารอง ผูค
 รบวาระ มี

8. Valg af revisorsuppleant: På valg er
Kurt Jul Sandgaard

(ยินดีรับเลือกตัง้ )

ใหตั้งวงดื่มเหลา(เมาท)
ใหใสเสื้อใหม
ใหมีแฟนใหม

ชาก็หาวาอืดอาด
ฉลาดก็ถูกระแวง
ทําทีหลังดาวาไมรูจักคิด
เอาคนชั่วมาอยูใกลชิด
ชอบกินลูกยอแตใหลูกโยน
ชอบหัวใหมดวยการใสหัวโขน
คนที่เดินอยางสงาจึงมีแพวกโจน

ขอสวัสดีเพียงเทานี้ หวังวาคงมีประโยชนไมมากก็นอย
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Den Kgl. Thailandske Ambassade
Norgesmindevej 18
DK 2900 Hellerup
tlf. +45 39 62 50 10 fax: +45 39 62 50 59
e-mail: visa@thaiembassy.dk
http://www.thaiembassy.dk

Watpa Copenhagen ( วัดปา โคเปนเฮเกน)
พระครูพิเนตศาสนคุณ
Rytterager 100
2791 Dragør
Tlf. 32942522, Fax. 32942627
E-mail: watpa@watpa.dk
httpt//: www.watpa.dk

Royal Danish Embassy
10,Sathorn Soi 1
South Sathorn Road
Bangkok 10120; Thailand
International dialling:
Phone: +66 2 343 1100
Appointment for submission of visa:
+66 2 343 1150
Fax: +66 2 213 1752
E-mail: bkkamb@um.dk

WatThaiDenmarkBrahmavihara Stenløse
พระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ
H.P. Hansensvej 3 - 5
3660 Stenløse
Tlf. (+45) 47171180, 47108810,
Fax. (+45) 47107887
E-mail: watthaidenmark@hotmail.com
http://www.watthaidk.com/
Royal Thai Embassy
Thailandske Handelskontor
Hellerupvej 76
2900 Hellerup
Copenhagen, Denmark
Tel.: (+45) 3962 6999
Fax: (+45) 3962 6099
E-mail: dep@thaicom.dk

Det Kgl. Thailandske General Konsulat, Hvide Sande
Gen. Konsul Ib Thomsen
Stormgade 8
6960 Hvide Sande
tlf. 97 31 15 41 fax: 97 31 15 42
e-mail: info@thai-consulate.dk
Internet: www.thai-consulate.dk
Det Kgl. Thailandske General Konsulat, København
Gen. Konsul Carsten Dencker Nielsen
Asia House
Indiakaj 16
2100 København Ø
tlf. 35 25 43 10 fax: 35 25 43 13

Kontakt ministeriet
Medborger i Danmark
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Holbergsgade 6
1057 København K
Tlf. 33 92 33 80
e-mail: inm@inm.dk
http//: www.integrationsministeriet.dk
http//: www.nyidanmark.dk/da-dk

Thai Airways International PCL
Rådhuspladsen 16
1550 København V
tlf. 33 75 01 20 fax: 33 75 01 80
e-mail: rop@thai-airways.dk
Internet: www.thaiairways.com

Kontingentet udgør pr. år
75,- kr. for unge 18 - 24 år
150,- kr. for enlige
250,- kr. for ægtepar
350,- kr. for firmaer eller institutioner
Vil du være medlem? Så udfyld nedenunder eller klik ind på: www.thai-dansk.dk
Navn: .................................................................... Fødselsdag: ……………………………………………..
Adresse: .................................................................
Send til:
Suphan Ruengkratok
Parkvej 26
5492 Vissenbjerg
E-mail: suphan@thai-dansk.dk

Post nr./By: ...........................................................
Telefon nr./Mobil nr.: …………………………………..
E-mail

: ...........................................................

eller
Jørn Finnerup Christensen
Hellebækvej 29
9270 Klarup
E-mail: jorn@thai-dansk.dk

Antal voksne: ...................................person
Mellem 18 og 24: …………………….. person
Lidt om dig selv:

indbetal på Giro nr. +01<
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eller
+6970354<

Asia House
Østre Stationsvej 40
DK-5000 Odense C
Tlf. 66 12 19 24
Thailandske specialiteter tilberedt og serveret af
thailandsk personale.
Forretningsmiddage på
thailandsk, udsøgt
og anderledes !
Thailandsk middag
som diner
transportable
kun fra Asia House!
Altid spændende - veltillavede thailandske retter
- noget for enhver smag.
Stort udvalg i vine. Diner transportable
- min. 10 personer.
Selskaber - max. 60 personer. Bordbestilling på
tlf. 66 12 19 24 - Åben fra kl. 17:00.

I hjertet af Århus i det
charmerende
Latinerkvarter ligger
byens eneste ægte
thailandske restaurant
”White Elephant”
Med respekt for traditionelt siamesisk køkken
genskaber vi jeres
kulinariske oplevelser
fra ferieturen, og tilbyder den ægte thailandske stemning.
Vi glæder os til at se jer.
Nattaya
Klostergade1
8 0 0 0 Å r h u s C tlf. 86 12 94 99

Åbningstider:
Frokost:
11.30 - 15.30
torsdag, fredag og lørdag

Aftenåbent alle dage:
17.00-22.00
27

Reservation og bordbestilling:
86 12 94 99 (kun telefonisk ingen bordbestilling pr mail)
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