KLUBMEDDELELSE
Juni 2014
Til medlemsklubber, ambassader, kirker og sponsorer.
Kære nordiske venner,
I skrivende stund er foråret (våren) ved at udrinde, og vi ser frem til en forhåbentlig varm og god
sommer, som vi kender den her i Schweiz.
I Klubmeddelelsen fra december 2013 kunne jeg berette om Venskabsmødet i oktober i Solothurn og
dets succes, men også om de opgaver, der blev pålagt bestyrelsen med henblik på NCS’s program for
2014:
På Delegeretforsamlingen blev problemet om rekruttering af ”yngre” medlemmer til vore respektive
klubber debatteret. Et generationsskifte i NCS bestyrelse, såvel som i visse medlemsklubber må
tilstræbes, hvis idéen og tanken om videreførelse af vore klubber skal realiseres i de kommende år.
Bestyrelsen i NCS blev ved dette møde anmodet om at ”studere” dette fænomen, der fører til en vis
”fatigue” (træthed) i foreningssamarbejdet generelt og dalende interesse blandt yngre medlemmer til at
tage aktivt del i foreningernes arbejde. Hvordan vil vi i klubberne kunne motivere næste generation til
at deltage i det nordiske foreningsliv i Schweiz i de kommende år? 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? NCSs bestyrelse har i denne henseende via
rundskrivelse til alle præsidenter/ordførende i netværkets 28 klubber inviteret til en ”Round Table”diskussion, der vil finde sted den 13. juni 2014 i Zürich med deltagelse af tilmeldte klubber. I denne
forbindelse skal nævnes, at repræsentanter fra 8 klubber vil være til stede, medens 4 klubber med
positiv tilbagemelding er forhindret i deltagelse. Et resultat af dette møde vil blive forelagt på
Delegeretforsamlingen ved det kommende venskabsmøde i oktober.
Traditionen tro er et vigtigt punkt i debatten på Delegeretforsamlingen: Hvor skal efterfølgende års
venskabsmøde finde sted? De tilstedeværende foreslog Tessin som prioritet, med det centrale
Schweiz som alternativ. Efter flere samtaler og grundet diverse lokale arrangementer, er det i 2014
ikke muligt at afholde mødet dér.
Vi kan nu med stor fornøjelse indbyde til dette års venskabsmøde, der vil finde sted i INTERLAKEN, i
dagene fra 17. (eftermiddag), 18. og 19. oktober. Programmet for weekenden findes på hjemmesiden
(www.nordiskclubschweiz.ch). Weekenden vil som altid indeholde overraskelser: udflugt,
underholdning, virksomhedsbesøg, sejltur, og sluttelig om søndagen fejrer vi den traditionelle, festlige
og højtidelige nordiske gudstjeneste. Den officielle del af programmet med Arena og
Delegeretforsamling finder sted lørdag den 18. oktober kl. 10.30. Vi glæder os til stor tilslutning.
Bestyrelsen i NCS håber på stor deltagelse fra dens medlemsklubber, ambassader, kirker og
sponsorer for ved deres tilstedeværelse at sætte et positivt præg på denne begivenhed og styrke det
nordiske fællesskab i Schweiz ved denne lejlighed.
Ved Delegeretforsamlingen i 2013 blev det besluttet at forhøje årskontingentet gældende fra
1.1.2014 til CHF 80.- pr. forening, og CHF 320.- pr. sponsor. Beløbene kan indbetales med
vedlagte indbetalingskort eller direkte på IBAN CH97 0900 0000 3003 8935 8.
På bestyrelsens vegne ønsker jeg hermed alle vore medlemsklubber, ambassader, kirker og
sponsorer en rigtig god sommer med et: PÅ GENSYN i INTERLAKEN!
Med nordisk hilsen
Søren Amdal
Præsident Nordisk Club Schweiz
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