April 2017
KLUBMEDDELELSE
Til vore medlemsklubber, ambassader, konsulater, kirker og sponsorer
Foråret melder nu sin længe-ventede ankomst, og vi ser nu alle frem til en dejlig sommer, hvorend vi har planer om at
tilbringe den, i Schweiz, i vore nordiske hjemlande eller et helt andet sted.
Nogle har måske undret sig over, at NCS ikke har ladet høre fra sig siden Venskabsmødet i Luzern i oktober, men
grunden hertil er, at i den forløbne tid siden dette møde har bestyrelsen været dybt engageret i overvejelser om NCS
fremtid, som beskrevet i tidligere klubmeddelelser og anden korrespondance til klubbernes ordførende.
Som det er velkendt har der gennem de sidste år været en generel afmatning i interessen for arbejdet i NCS netværk,
som også har ladet sig spore gennem de nationale klubber. Denne afmatning har været beskrevet i vore
klubmeddelelser gennem de sidste 2-3 år og førte til en afstemning om NCS fremtid ved delegeretmødet i Luzern i
oktober.
To-trediedele af de stemmeberettigede delegerede foreslog ved denne lejlighed en fortsættelse af NCS som
”tagorganisation” for de nordiske klubber i Schweiz. Bestyrelsen appellerede igen til de lokale bestyrelser om at slutte
aktivt op om NCS ved at foreslå kandidater til en kommende bestyrelse; denne appel blev ikke fulgt op af klubberne,
og med et frafald på 7 klubber i tidsrummet 2015/17 besluttede bestyrelsen den 3 februar 2017 at indkalde til
ekstraordinær delegeretforsamling, hvor hovedtemaet var NCS opløsning eller videreførelse. Dette møde fandt sted
26’ marts i Thun (BE).
10 delegerede deltog i dette møde, hvilket med én fuldmagt repræsenterede 13 stemmeberettigede personer.
Resultatet af afstemningen var: 10 stemte for opløsning af NCS, 2 stemte for videreførelse, og 1 stemmeseddel var
blank. For yderligere detaljer ved denne afstemning, der var hemmelig, henvises til protokollen fra mødet.
Samtidig vedtog de delegerede ved denne ekstraordinære delegeretforsamling ifølge statutterne at fordele NCS
finansielle midler på ligelig basis til de tre nordiske kirker. Dette vil ske efter afslutning af regnskabet med
efterfølgende godkendelse af dette af revisorerne.
Det er naturligvis med et vist vemod at denne klubmeddelelse bliver udsendt.
Nordisk Club Schweiz har gennem sin beståen gennem mange år været samlingspunkt for mange ”nordiske” gennem
sit netværk blandt klubberne og ikke mindst ved det årlige venskabsmøde, der førte medlemmerne til mange udsøgte
lokaliteter i vores værtsland med dets kulturelle indslag og den nordiske gudstjeneste, der altid var en højtidelig del af
denne årlige sammenkomst.
På NCS bestyrelsens og egne vegne vil jeg hermed udbringe en tak til vore medlemsklubber, ambassader,
konsulater, kirker og sponsorer, der gennem mange år har støttet vores aktiviteter på den ene eller anden måde.
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