KLUBMEDDELELSE
April 2012

Til vore medlemsklubber, ambassader, kirker og sponsorer
Kære venner.
Sidste klubmeddelelse tog udgangspunkt i vort venskabsmøde med Delegeretforsamlingen i
Bad Ragaz i september 2011, samt i de ændringer dette møde har medført.
Denne klubmeddelelse vil beskrive Styrets aktiviteter efter dette møde og sætte fokus på
emner, der skal belyses i den kommende tid, deriblandt naturligvis planlægning og forberedelse af Venskabsmødet i Martigny i Wallis til oktober i år.
Vores første møde i den nye Styrelse beskæftigede sig med etableringen af en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en ny, moderniseret og mere overskuelig hjemmeside. Resultatet
af dette arbejde kan ses på internettet under
www.nordiskclubschweiz.ch
Et arrangement, hvor også andre interesserede er velkomne, kan slåes op/indrykkes på
forsiden. Nyt logo, nye ”links”, opdaterede adresselister, statutter, aktualisering af NCS’s
sponsorregister er en vigtig del af denne process, som vi er stolte over at kunne præsentere
for medlemmer og brugere. Ikke mindst kan tidligere venskabsmøders begivenheder følges
både i form af billeder og referater.
Som nævnt i forrige klubmeddelelse har NCS også konstateret en afmatning i den økonomiske sektor i de virksomheder og hos de private, der hidtil venligt har betænkt os som
sponsorer. Ændringerne i denne henseende fremgår af hjemmesiden. Det er med glæde, at
jeg hermed kan byde Jyske Bank (Schweiz) AG velkommen som hovedsponsor til NCS’s
aktiviteter i 2012. Kontakt til andre sponsorgrupper er også taget op, og Styret vil også
fremover prioritere denne opgave højt.
NCS’s finansielle situation er naturligvis under stadig bevågning; således har vi udarbejdet
nye retningslinjer for udgifter i forbindelse med foreningens aktiviteter, taget den almene
økonomiske situation i betragtning og henblik på foreningsarbejde i al almindelighed. Disse
retningslinjer vil blive præsenteret sammen med klubbens regnskab ved Delegeretmødet i
oktober.
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I forbindelse med NCS’s finansielle situation skal jeg hermed samtidig appellere til vore
medlemsklubber og sponsorer om venligst at betale det årlige medlems- (pt. CHF 60.- per
klub) eller sponsorbidrag (pt. CHF 200.00), som vedtaget i artikel 8 i NCSs statutter. Til brug
ved regnskaber, har vi vedlagt en opkrævning med et indbetalingskort, der følger med
posten. Tak på forhånd for den økonomiske støtte.
Forberedelserne til Venskabsmødet i Martigny er i fuld gang. Et foreløbigt program kan ses
på hjemmesiden og en papirkopi følger i posten. Det endelige program med tilmelding vil
rettidigt blive offentliggjort på hjemmesiden.
Det er hensigten at afholde Venskabsmødet i traditionelle rammer indledt med ’Arena’ med
et foredrag / causeri af ’Danes Worldwide’’s generalsekretær, Anne Marie Dalgaard, over
emnet ”Hvorfor er det vigtigt med organisationer, der repræsenterer udeboende
statsborgere?”. Dagsordenen til Delegeretmødet efter lunchen følger med den endelige
indbydelse.
Gerne anmoder vi klubberne, at informere mig om, hvilke personer de vil udpege til at
repræsentere foreningen ved Delegeretmødet i henhold til artiklerne 12b og 12c i statutterne.
Vi tager meget gerne imod forslag til seværdigheder, kulturoplevelser osv. på stedet, hvor
venskabsmødet i 2013 kan afholdes og takker på forhånd for aktiv medvirken. Næste møde
bør afholdes i den tysk- eller italiensktalende del af Schweiz.
Vi vil fra Styrelsens side værdsætte, at Venskabsmødet 2012 i Martigny
den (12.) 13. - 14. oktober 2012
bliver bekendtgjort i diverse rundskrivelser i klubberne og at arrangementer ikke koliderer
hermed.
Husk Nordisk Club Schweiz er ’klubbernes klub’!!!
Jeg vil hermed slutte denne hilsen til vore klubber, ambassader, kirker og sponsorer med
ønsket om et godt forår og et på gensyn i Wallis.

Med nordisk hilsen
Søren Amdal
Præsident NCS
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