KLUBMEDDELELSE
December 2013
Til vore medlemsklubber, ambassader, kirker og sponsorer.
Kære nordiske venner,
I skrivende stund er året ved at udrinde, og vi byder snart 2014 velkommen. I håbet om, at 2013 har været et
godt foreningsår for vore klubber, sender vi fra Nordisk Club Schweiz’s bestyrelse vore varmeste hilsner til alle i
netværket med ønsket om et godt og inspirerende kommende foreningsår såvel på lokalt plan som i
samarbejdet med NCS.
Vi glæder os over at kunne berette om et godt Venskabsmøde i Solothurn i oktober, der trods et mindre
deltagertal end tidligere år var en stor succes. Vedhæftet denne Klubmeddelelse er referater på svensk, norsk
og dansk fra denne venskabs-weekend, samt billeder fra begivenheden kan findes på NCS’s hjemmeside på
nettet. (www.nordiskclubschweiz.ch).
Venskabsmødet blev traditionen tro indledt med Arena, hvor vi havde fornøjelsen at høre Norges Ambassadør,
S.E. Thomas Hauff berette om sit interessante professionelle liv i den norske udenrigstjeneste gennem mange
år.
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. Præsidentens årsberetning samt revisionsberetning er medfølgende
denne skrivelse. Yderligere detaljer fra forløbet af Delegeretforsamlingen kan konsulteres i vedhæftede
justerede protokol (§ 4 i dagsordenen).
Som meddelt i tidligere Klubmeddelelser var valg til bestyrelsen også på dagsordenen. Tre personer i ”det
gamle Styre” havde udtrykt ønske om at udtræde; disse var Aake Nordström, Lars Kristensen, og Gaby
Roseen. En stor tak for en prisværdig indsats i det nordiske samarbejde i NCS regi blev givet med applaus og
overrækkelse af gaver. Som nyt medlem af bestyrelsen indvalgtes Mikael Lindström (S) fra Svenska Klubben
Lausanne-Genève; Mikael blev budt hjertelig velkommen i NCS’s bestyrelse (dog in absentia).
NCS Bestyrelse består herefter af følgende personer, der alle blev godkendt af Delegeretforsamlingen:
Soren Amdal (DK), Ann-Christine Del Mestre (S), Agnethe Christensen (DK), Sigve Bu (N), og
Mikael Lindström (S).
NCS fremtid var også et vigtigt emne, der blev ivrigt debateret; for detaljer henvises til Præsidentens
årsberetning og protokollen. Dette emne er naturligvis af højeste prioritet til diskussion i bestyrelsen i den
kommende tid.
Ligeledes var et vigtigt punkt – som altid – lokaliteten for afholdelse af det næste Venskabsmøde (2014).
Tessin blev nævnt som prioritet fra de tilstedeværende ved mødet; i øjeblikket diskuteres dette forslag med de
skandinaviske/nordiske klubber i Tessin om muligheden for afholdelse af begivenheden dér, såvel fra et
logistisk som kulturelt synspunkt. Den endelige dato for afholdelsen af dette venskabsmøde er endnu ikke
fastlagt, men vil – traditionen tro – finde sted i anden halvdel af oktober måned, og allerede nu beder vi
klubberne tage dette til efterretning ved planlæggelse af deres lokale arrangementer.
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Venskabsmødets festmiddag blev afholdt lørdag aften på det renommerede Hôtel Altes Spital i Solothurns
midte ved Aare’s bredder. I disse fantastiske omgivelser havde vi fornøjelsen at blive underholdt af det tysksvenske operasangerpar Carry og Petra Persson, der er bosat i Solothurn. Cirka en times professionel
underholdning med uddrag af nogle af de bedst kendte operaer og operetter blev kronen på denne vidunderlige
aften. Carry og Petra Persson deltog også ved søndagens traditionelle gudstjeneste, hvor de spillede orgel og
sang dertil.
En hjertelig tak til alle, der medvirkede til at gøre dette venskabsmøde til en uforglemmelig oplevelse.
Ifølge NCS’s statutter 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 til, at alle
medlemsklubber noterer hinandens adresser til forsendelser af foreningsblade, invitationer o.s.v.. 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. Samtidig henstiller vi
venligst til lokalforeninger så vidt muligt at undgå at lave konkurrerende virksomhed med andre klubber i deres
område, d.v.s. respektere andre klubbers agenda og tidsplanlægning (dato/tid) ved planlægningen af
arrangementer.
Hermed ønskes alle vore medlemsklubber, ambassader, kirker og sponsorer et rigtig godt nyt år med et
Nordisk Club Schweiz er klubbernes klub.

Med nordisk hilsen,
Søren Amdal
Præsident NCS
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