KLUBMEDDELELSE
med indkaldelse til delegeretforsamling, den 13. oktober 2012.
August 2012
Til vore medlemsklubber, ambassader, kirker og sponsorer
Kære venner,
I skrivende stund er sommeren ved at gå på hæld, og vi er ved at vende tilbage til hverdagen efter en
forhåbentlig dejlig ferietid, hvorend vi har tilbragt den. En sensommerhilsen til at byde efteråret velkommen
med et fokus på Nordisk Club Schweiz’s årlige venskabsmøde, der i år afholdes i Martigny (VS) i dagene
(12.)-13.-14. oktober. I år er weekenden arrangeret i samarbejde med Club Nordique du Valais og vi kan
igen få glæde af medlemmers lokalkendskaber.
Weekenden byder fredag på et fakultativt program med tur, besøg og rundvisning på Emossondæmningen. Om aftenen er der arrangeret rundvisning og fællesspisning i den historiske mølle Semblanet
i Martigny.
Lørdag vil de officielle møder finde sted på Hótel Alpes & Rhóne. Arenaen lægger ud med et foredrag af
generalsekretæren i Danes Worldwide, Anne Marie Dalgaard. Vi glaeder os til et foredrag / causeri over
emnet ”Hvorfor er det vigtigt med organisationer, der repræsenterer udeboende statsborgere?” Herefter
følger delegeret forsamlingen og et virksomheds- eller museumsbesøg vælges om eftermiddagen. Aftenen
vil byde på middag, hyggeligt samvær og underholdning.
Søndagen starter – traditionen tro – med nordisk gudstjeneste, der vil blive afholdt i den flotte og gamle
borg, La Batiaz, med efterfølgende rundgang og demonstrationsskydning. Efter spisning på stedet afsluttes
sammenkomsten med besøg på La Fondation Gianadda.
Et detaljeret program for denne nordiske weekend medfølger denne skrivelse og kan også konsulteres på
vor hjemmeside. Bestyrelsen håber, at kunne byde rigtig mange velkommen til disse oplevelsesrige dage i
nordisk samvær.
DELEGERETFORSAMLINGEN finder sted lørdag, den 13. oktober, kl.13.00 Hótel Alpes & Rhóne med
følgende dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velkomst
Beslutning om deltagelse af gæster ved delegeretforsamlingen (§ 12 b)
Godkendelse af dagsorden
Valg af 2 personer til justering af dagens protokol
Godkendelse af protokollen fra årsmødet i Bad Ragaz 2011
Præsidentens årsberetning (§ 13 c)
Kasserens aflæggelse af regnskabet, revisionens beretning og godkendelse (§ 13 d)
Ansvarsfrihed for bestyrelsen
Venskabsmødet i 2013
Eventuelt / forslag fra delegerede
www.nordiskclubschweiz.ch
Formand Søren Amdal, ch. Taverney 15, 1218 Gr. Saconnex
sagabusiness@bluewin.ch, T 022 798 4131, M 079 504 1159

Det foreløbige årsregnskab for 2011 samt NCSs vedtægter vedlægges til orientering.
Gerne anmoder vi klubberne at informere undertegnede og/eller på tilmeldingsblanketten, hvilke personer,
der er valgt til at repræsentere din klub/forening ved delegeretmødet i henhold til § 12b og 12c i Nordisk
Club Schweiz’s vedtægter.
Der vil tillige blive diskuteret, hvor venskabsmødet i 2013 skal afholdes. Gerne burde mødet afholdes i den
tysk- eller italiensktalende del af Schweiz og vi takker for forslag til sted, seværdigheder, kulturoplevelser.
Det er Jer, de nordiske i Schweiz, der danner rammen om Nordisk Club Schweiz, og derfor modtager vi
selvfølgelig altid gerne råd, forslag, ris og ros til de fremtidige opgaver.
Husk på, at et arrangement i din forening / klub, hvor også andre interesserede er
velkomne, kan slåes op/indrykkes på www.nordiskclubschweiz.ch.
Jeg vil hermed slutte denne hilsen til vore klubber, ambassader, kirker og sponsorer med et

PÅ GENSYN I MARTIGNY

Med nordisk hilsen
Søren Amdal
Præsident NCS
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