VENSKABSMØDE2014

Interlaken
DELEGERETFORSAMLING: Lørdag 18’ oktober 2014.

PRÆSIDENTENS ÅRSBERETNING 2013/2014

Vi er i dag samlet til denne nordiske week-end med delegeretforsamling i Interlaken. Sidste år i Solothurn blev
det foreslået, at dette års møde skulle afholdes i Tessin med Interlaken som alternativ. Desværre blev det ikke
muligt at afholde dette møde i Tessin, på grund af diverse engagementer i klubberne i denne skønne del af
Schweiz. Interlaken blev stemt som alternativ, og vi kan heldigvis konstatere, at dette alternativ ikke er
skuffende på nogen måde.

Styret har i den forløbne periode siden Delegeretforsamlingen i Solothurn i oktober 2013 afholdt 3 møder,
hvoraf det ene i juni var helliget det globale emne om ”Generationsskifte” i NCS og mere specifikt i vore
medlemsklubber. Dette mandat blev givet NCS’s bestyrelse ved delegeretforsamlingen sidste år og blev
primært dannet på grundlag af ændringerne i NCS bestyrelse som resultat af afstemning og valg af ny
bestyrelse for denne periode 2013 – 2015 og de vanskeligheder, der var forbundet med at finde og motivere
eventuelle kandidater til poster i NCS bestyrelse. Som det er bemærket består bestyrelsen i denne periode kun
af 5 personer mod tidligere 7.
Dette vigtige emne har jeg valgt at prioritere i min årsberetning, da det har en direkte indflydelse på fremtiden af
det nordiske netværk i Schweiz, og derigennem er ”alfa og omega” for klubbernes fremtid, og ikke mindre for
Nordisk Club Schweiz’s formål og berettigelse som tagorganisation for vore klubber og foreninger!
En invitation blev i foråret udsendt via Klubmeddelelse og individuelle e-mails til alle præsidenter/ordførende i
alle 27 NCS medlemsklubber om deltagelse i en ”Round table ” diskussion, der skulle finde sted i Zürich den
13’ juni. 8 klubber var repræsenteret med 12 deltagere; 4 klubber viste positiv interesse, men kunne ikke
deltage i mødet. Debatteret ved denne lejlighed blev problemet om et generationsskifte i NCS bestyrelse, såvel
som i visse medlemsklubber, hvis idéen og tanken om videreførelse af vore klubber skal realiseres i de
kommende år. Hvordan vil vi i klubberne kunne motivere næste generation til at tage aktivt del i det nordiske
foreningsliv i Schweiz? Vil sammenslutninger af foreninger være en idé, naturligvis taget i betragtning sprog,
formål, og mange andre parametre, som kun de individuelle klubbers statutter kan give svar på? I denne
sammenhæng skal det naturligvis også nævnes, at en stor udvikling har fundet sted, siden flere af vore klubber
blev grundlagt, nogle for 30 – 40 - 50, enkelte for 80 år siden! Kommunikation og forbindelse til vore hjemlande
er blevet betydeligt udbygget ( net, facebook, twitter o.s.v.). Gennem de senere år er rejser også blevet
betydelig lettere og prisgunstigere med udvidelse af direkte flyruter og introduktion af ”low-cost” konceptet i
flybranchen. Alt dette eksisterede ikke i 1970/80-erne, og det var dengang en stor udgift at holde forbindelsen til
vore hjemlande ved lige. Norden er rykket nærmere til Schweiz eller Schweiz er kommet nærmere til Norden.
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Dette faktum har også haft – og har stadig – en indvirken paa vores foreningsliv! Her tales der ikke om
klubbernes lokale aktiviteter ( vandreture, cykelture, vinsmagning og selskabeligt og kulturelt samvær), som er
højt værdsat af alle medlemmer. Her tales der om hjemlandskontakt, som tidligere havde en høj prioritet blandt
os unge dengang. Denne kontakt til vore lande varetager de unge i høj grad selv direkte via moderne
kommunikationsmidler.
En rapport fra mødet i Zürich vil blive tilsendt formændene i de deltagende klubber.
Mødet i Zürich (”Generationsskifte”) besluttede at opfølge dette problem, eventuelt ved en ekstraordinær
Delegeretforsamling på et senere tidspunkt.
En afmatning i interessen for vort eget arrangement – Nordisk Week-end – eller Venskabsmøde må jeg med
beklagelse også fremføre! Har denne form for venskabsmode udspillet sin rolle som samlingspunkt for os
nordiske for en gang om året at mødes i behageligt selskab og udveksle tanker og idéer, om hvad der sker
omkring os, og i det samfund, vi lever i.

Et arrangement som dette på landsplan kræver et meget stort arbejde for Styret og andre involverede. Dette
arbejde skulle gerne stå i forhold til interessen, der udvises fra NCS netværk. Flere klubber nævner ikke denne
årlige begivenhed i deres rundskrivelser, og da NCS ikke må optage individuelle medlemmer ( § 6 ) i NCS
statutter, er vi i Styret henvist til at regne med, at netværkets klubber publicerer dette venskabsmøde i deres
kommunikation til sine medlemmer! Naturligvis er venskabsmødet publiceret på NCS hjemmeside på alle
sprog, men ikke alle har adgang til dette medie. På opfordring af visse deltagere af mødet i Zürich blev en
speciel skrivelse udsendt til formændene i klubberne med påmindelse om dette arrangement. Pr. 1’ oktober
havde 8 delegerede meldt sig, med et total deltagerantal på 37 personer incl. gæster. Deltagertallet er faldet
støt gennem de sidste år fra et maximum paa 111 personer incl. 20 delegerede ved mødet paa Mainau i 2005.
NCS bestyrelse er forpligtet til at afholde et årligt delegeretmøde ( § 12 a ), men ikke et Venskabsmøde eller
Nordisk Week-end, som det har udviklet sig til i de senere år.

Denne prækære situation, som NCS befinder sig i, vil blive drøftet indgående ved et snarligt indkaldt
bestyrelsesmøde, og klubberne vil herefter blive informeret.
Yderligere aktiviteter, der har præget dette år:
Som nævnt i min indledning til denne Delegeretforsamling har 2 klubber meldt sig ud af NCS netværk pr. 1’
januar 2014: Dansk Klub Romandie, som begrundede sin udmelding med det faktum, at NCS var
landsdækkende, og at klubben og dens medlemmer kun havde begrænset glæde heraf, da den var lokalpræget
med interesser begrænset til Suisse Romande. Ligeledes udmeldte Den Danske Club Basel sig pr. samme
dato; begrundelsen herfor var næsten det modsatte, nemlig at NCS ikke havde tilstrækkelig fokus på klubbens
lokale aktiviteter, især gennem sin hjemmeside. Dokumentation for disse to udmeldelser findes i NCS arkiver.
I det forløbne foreningsår er megen tid blevet investeret i at opdatere NCS’s Home-page og så vidt muligt holde
den a’jour baseret paa de oplysninger, der tilgår vores sekretariat. Med lukningen af den danske ambassade i
Bern var det nødvendigt at redefinere diverse ”links” til kontorer og serviceorganisationer, hvor især
privatpersoner i fremtiden kan få nødvendig bistand. I denne forbindelse blev vore tre landes konsulater
indlemmet i NCS adresseliste. Vi håber hermed, at NCS hjemmeside svarer til de forventninger, der blev givet
til kende tidligere og som har resulteret i introduktionen i 2012 af dette vigtige kommunikationsmiddel.
På den mere positive side har dette års arbejde i bestyrelsen været præget af en øget aktivitet for at synliggøre
NCS i videre kredse: En repræsentant fra Styret deltog i SVFF (Schweizerische Verein Freunde Finlands)
etablerende generalforsamling i Zürich. Klubben har ca. 3.000 medlemmer. Medlemskab af NCS overvejes,
men støder på sprogvanskeligheder (finsk og tysk). Ligeledes har der været kontakt med ISVISS (Islandic
Association in Switzerland) med ca. 500 medlemmer; her er den overvejende hindring også sprog (islandsk,
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engelsk, tysk). Herudover har formanden deltaget i følgende begivenheder og med diverse indlæg/taler gjort
opmærksom paa NCS’s aktiviteter: ZH: Indsættelse af ”ny” svensk præst. BE: Fejring af Norges nationaldag.
VS: 30 års fejring af Nordisk Klub Valais. VD: Fejring af Sveriges nationaldag. GE: Afsked med den norske
præst.
Siden vort Venskabsmøde i Solothurn har dette møde i Interlaken naturligvis haft høj prioritet paa Styrets
dagsorden, og jeg vil ved denne lejlighed udbringe en særlig tak og anerkendelse til vores ”Event” manager,
Agnethe, der som tidligere år har formået at arrangere dette møde til glæde for os alle. Ligeledes en tak til Rolf,
der som gennem mange år har stået for det tekniske i dette arrangement, såvel bag scenen som foran.
En tak også til mine andre venner og kolleger i Bestyrelsen, der på diverse og forskellige måder har deltaget i
forberedelserne af dette møde.
Eventuelle spørgsmål.
Tak for opmærksomheden

Søren Amdal
Præsident NCS
Grand Saconnex, 12’ oktober 2014
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