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PRÆSIDENTENS ÅRSBERETNING 2012/2013

Styret har i den forloebne periode siden Delegeretforsamlingen i Martigny i oktober 2012 afholdt 2 moeder.
Yderligere moeder har ikke vist sig noedvendigt, da bogstavelig talt al kommunikation mellem Styrets medlemmer
foregaar pr. elektroniske hjaelpemidler og pr. telefon.
Med udgangspunkt i resultatet af det rundspoerge, der blev foretaget i foraaret 2011 har Styret forsoegt at drage
sine konklusioner. Spoergeskemaet blev fremsendt til dengang 27 medlemsklubber i NCS; 13 klubber sendte det
udfyldte skema tilbage, altsaa en deltagelse paa ca. 48%, hvilket i sig selv maa betragtes som et positivt resultat.
Klubbernes bestyrelser havde herigennem mulighed for at ytre sig kritisk og positivt om NCS’s maal og formaal,
samt andre organisatoriske, finansielle og generelle emner, saasom kommunikation, home-page, og generel
marketing af NCS som paraply-organisation for de nordiske klubber i Schweiz, saaledes som det er nedfaeldet i
statutterne §2, ”Förderung der Zusammenarbeit unter den nordischen Clubs, Vereine, Organisationen und
Institutionen in der Schweiz”
Med det rimelig positive resultat af rundspoerget i 2011 stadig i hukommelse, har vi i Styret i den seneste tid
maattet konstatere en vis afmatning i interessen for NCS i sin nuvaerende form, ikke blot fra medlemsklubberne,
men ogsaa fra kredsen af sponsorer, gamle saavel som nye emner, der jo er ramt af den generelle finansielle
afmatning. Flere firmaer, hovedsagelig med nordisk baggrund, har ofte fremfoert argumentet, at naar de
sponsoriserer en nordisk klub paa det lokale plan, kan det da ikke vaere rimeligt, ogsaa at betale til dens
paraplyorganisation! Argumentet er forstaaeligt. NCS maa ikke konkurere med de lokale klubber paa noget
omraade, men NCS mister herigennem adgangen til en betydelig sponsorgruppe.
Med introduktionen af vor homepage har NCS faaet et nyt kommunikationsapparat, som i praksis kan benyttes af
klubberne til interaktivt at kunne kommunikere med hinanden, eller via diverse links med vore ambassader, kirker,
eller officielle myndigheder i vore hjemlande. Homepagen i sin nye form bliver desvaerre ikke udnyttet fuldt ud.
”NCS er Klubbernes Klub” – med disse ord slutter jeg som regel teksten i Klubmeddelelserne, der udsendes til
formaend, ordfoerende eller andre kontaktpersoner i de paagaeldene klubber. Det forekommer mig mere og
mere, og ogsaa Styret, at Klubmeddelelserne, eller dele heraf, som maatte have generel interesse for en klubs
medlemmer ikke kommunikeres videre til klubbernes medlemmer. I denne forbindelse taenker jeg naturligvis
hovedsagelig paa dette arrangement: Venskabsmoedet, der jo netop er taenkt som et forum, hvor vi i festlige
rammer kan moedes med medlemmer fra alle nordiske klubber i Schweiz og pleje vore kontakter paa tvaers af
sproggraenser og kantonalgraenser. Vi finder det beklageligt, at ikke alle medlemmer er informeret om denne
mulighed.
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Ved rundspoerget i 2011 blev netop Venskabsmoedet fremhaevet positivt som et forum for udveksling af tanker
og ideer i en afslappet atmosphere. Er det paa tide at aendre dette koncept? Er antallet af nordiske klubber i
Schweiz for stort, hvilket foerer til en ”fatigue” i det nordiske klubarbejde? Kunne en fusion mellem visse klubber
vaere en vej ud af krisen? Mange klubber har de samme maalsaetninger. Ville en sammenlaegning af visse
foreninger give et positivt ”boost” i foreningsarbejdet?

Disse spoergsmaal er det maaske vaerd at give lidt eftertanke!
Det skal dog naevnes paa den positive side, at ISVISS – Islandic Association in Switzerland – har kontaktet mig,
for at indhente oplysninger om NCS, da klubben overvejer at soege optagelse. ISVISS har ca. 500 islaendinge
som potentielle medlemmer i Schweiz, hvoraf ca. 160 er aktive. Klubbens Styre bestaar af 8-10 personer; den
arrangerer 5 events pr. aar hovedsagelig i Zürich, Basel og Schwyz omraaderne. Klubben har til huse ved Zürich.
Siden vort Venskabsmoede i Martigny har dette Venskabsmoede i Solothurn haft hoej prioritet paa Styrets
dagsorden. 2 medlemmer af Styret har forhandlet med diverse instancer i byen, saasom turistbureau, hoteller
osv., og dette endelige arrangement er blevet udarbejdet i et meget fint samarbejde med Livia Karpati fra det
finske samfund til hvem jeg udbragte min tak ved velkomsttalen til lunchen. Der er i oejeblikket ingen nordiske
klubber i Solothurn.

Eventuelle spoergsmaal

Tak for opmaerksomheden.

Soeren Amdal
Praesident NCS
Grand Saconnex, 16’ oktober 2013
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