KLUBMEDDELELSE
December 2012
Til medlemsklubber, ambassader, kirker og sponsorer
Kære venner.
I skrivende stund er året ved at udrinde og vi byder snart 2013 velkommen. I håbet om, at 2012 har
været et godt foreningsår for klubberne, sender Nordisk Club Schweiz’s bestyrelse de varmeste
hilsner til alle i netværket med ønsket om et godt og inspirerende kommende foreningsår.
Vi glæder os over at kunne fortælle om bestyrelsens aktiviteter efter mødet i Martigny i oktober og
at informere om forberedelserne til næste års nordiske sammenkomst. Cirka 80 nordiske og
interesserede personer deltog i Wallis. Besøget blev (igen!) en stor succes og der var
efterfølgende positiv lokal presseomtale. Referater fra begivenheden på norsk, svensk og dansk er
skrevet af deltagere med tak. Der findes også billeder og andet interessant på hjemmesiden:
www.nordiskclubschweiz.ch.
Delegeretforsamlingen forløb tilfredsstillende med diskussion og positive indlæg, som bestyrelsen
efterfølgende nu behandler. Dagsordenen, som foreslået i indkaldelsen til mødet, blev godkendt;
der var forud for mødet ikke modtaget yderligere indlæg til debat.
Hjemmesidens arbejdsgruppe, bestående af Sigve Bu, Lars Kristensen og Gaby Roseen, blev
dannet i begyndelsen af foreningsåret 2012 og resultatet af arbejdet blev præsenteret ved
delegeretforsamlingen som en del af præsidentens årsberetning:
”Förändringen innebär en ny, modernare och mer överskådlig hemsida med en ny logotyp.
Logotypen används på brevpapper, trycksaker och vid extern kommunikation. I presentationen av
hemsidan diskuterades förslaget att medlemmar i Nordisk Club Schweiz får tillgång till den nya
logotypen i en s.k. ”banner”. Innebörden är att i logotypen (bannern) finns en länk och när
besökare på våra medlemmars hemsida ”klickar” på Nordisk Club’s logotyp, kommer besökaren
direkt till vår hemsida. Syftet med logotypen på medlemmarnas hemsida är att underlätta för egna
medlemmar att ta del av den information som finns på vår hemsida. Ett antal deltagare anmällde
direkt intresse för den nya möjligheten. Under våren 2013 återkommer vi med mer information om
hur ni som medlemmar får tillgången. Vi hoppas att ni i god tid före Nordisk Weekend 2013 kan
placera bannern på er hemsida så att all information är lätt att få tag på. Presentationen av
hemsidan, som visades vid Nordisk Weekend, finns på hemsidan.”
Venskabsmødets festmiddag blev afholdt lørdag aften i en særdeles god atmosfære med diverse
overraskelser og underholdning, såsom optræden af et nordisk cykelhold (bestyrelsen!), bankospil,
hvor de nordiske tal skulle kunnes - dertil store og flotte præmier, introduktion af NCS’s sangbog
samt andre musikalske indslag. Sangbogen, der er NCS’s ejendom, er trykt i 75 eksemplarer. Den
opbevares af bestyrelsen og kan til enhver tid udlånes til medlemsklubberne ved henvendelse til
formanden. Sange og viser er udvalgt af et par af landenes repræsentanter. Oversigt over et lille
udpluk af de nordiske sangskatte kan ses i indholdsfortegnelsen.
Vi kan med stor tilfredshed se tilbage på det vellykkede venskabsmøde 2012. På bestyrelsens
vegne vil jeg benytte lejligheden til at takke alle, der medvirkede til endnu en uforglemmelig
oplevelse blandt de nordiske i Schweiz.
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Naturligvis blev der debatteret, hvor Nordisk Weekend næste gang ønskes arrangeret. Der blev
foreslået: Luzern, Interlaken, Solothurn og Lugano. Valg af stedet er under hensyntagen til
sprogregion, mulige seværdigheder, kulturoplevelser osv.. Efter overvejelse og diskussion har
bestyrelsen efterfølgende besluttet at mødet i 2013 finder sted i
Solothurn (Soleure) i
weekenden fra den (18.)-19. til den 20. oktober.
Programmet, der er under forberedelse, vil bestå af en fakultativ udflugt om fredagen (mindre
vandretur i Jura på Weissenstein), lørdag med oplevelser (overraskelser?) i og omkring Solothurn
med de officielle møder på Hotel Aare/Altes Spital og sluttelig fest og underholdning om aftenen.
Søndag vil der blive afholdt nordisk gudstjeneste og en tur til Verenaslugten. Vi vil værdsætte
bekendtgørelser i rundskrivelser og foreningsblade, således at alle medlemmer kan nyde godt af
NCSs arbejde og der således opnåes stor deltagelse. Vi tager altid gerne mod forslag til
programmet og påskønner klubber som medarrangør. Der findes ingen medlemsklub, der har
hjemme i Solothurn, men enhver forening kan organisere og være med. Husk osse på, at hele
bestyrelser kan deltage i venskabsmødet og nyd, at andre står bag og organiserer:
Husk, at Nordisk Club Schweiz er klubbernes klub!
Ifølge NCS’s statutter (§ 2) har vi til opgave at fremme samarbejdet mellem de nordiske foreninger,
organisationer og institutioner i Schweiz og om muligt at gøre dette samarbejde lettere. Vi
opfordrer derfor gerne igen til, at alle medlemsklubber noterer hinandens adresser til forsendelser
af foreningsblade, invitationer osv.. Husk at meddele NCS evt. ændringer! Det er spændende,
lære- og idérigt at kunne følge med i andres arrangementer, og ofte kan et samarbejde mellem de
enkelte klubber/foreninger øges med fordel for flere deltagere og lavere omkostninger. Mulighed
for bekendgørelser gennem NCSs hjemmeside er osse skabt.
Ved det kommende delegeretmøde i oktober 2013 skal der foretages valg til bestyrelsen (§12g) og
klubberne opfordres til at foreslå kandidater og meddele dette til undertegnede.
Hermed ønskes vore medlemsklubber, ambassader, kirker og sponsorer rigtig godt nyt år med et
PÅ GENSYN i SOLOTHURN
Med nordisk hilsen
Søren Amdal, Præsident NCS
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Præsidentens årsberetning med introduktion af hjemmesiden
Kasseberetningen for 2011 samt revisionsberetningen
Protokol med deltagerliste fra delegeret forsamling
Norsk, svensk og dansk referat fra venskabsmødet
NCSs sangbogs indholdsfortegnelse
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