KLUBMEDDELELSE
December 2014
Til medlemsklubber, ambassader, konsulater, kirker og sponsorer.
Kære nordiske venner.
I skrivende stund er året ved at udrinde, og vi byder snart 2015 velkommen. I håbet om, at 2014 har været et godt
foreningsår for klubberne, sender vi fra Nordisk Club Schweiz’s bestyrelse de varmeste hilsner til alle i netværket
med ønsket om et godt og inspirerende kommende foreningsår såvel på lokalt plan som i samarbejdet blandt
nordiske.
28 medlemsklubber var i juni inviteret til at deltage til et ”round table” med et eller to bestyrelsesmedlemmer. 12
klubber svarede positivt på indbydelsen, hvoraf 8 klubber deltog i mødet med tilsammen 12 individuelle
repræsentanter. Referatet læses vedlagt til deltagerne. Et næste, vigtigt møde med temaet ”NCSs fremtid” er
berammet til at finde sted i anden halvdel af april måned 2015 (sandsynligvis) i Bern. En personlig
invitation vil følge snarest med detaljer og dagsorden.
Med blikket rettet mod fremtiden og med henblik på valg til NCS bestyrelse i 2015, har vi besluttet at indbyde tre
personer ”ad personam”: til, på konsultativ basis (§13a i NCS statutter), at deltage i NCS bestyrelsesarbejde indtil
den kommende delegeretforsamling i 2015: Lars Sandberg (N), Maria Spörri-Hedberg (S), Mette Thomsen (DK).
Alle vil medvirke i bestyrelsesarbejdet med min store anerkendelse og tak.
Vi glæder os over at kunne referere om endnu et godt nordisk samvær i Interlaken i oktober. Trods et mindre
deltagertal end tidligere år var venskabsmødet en stor succes – med det smukkeste vejr! Vedhæftet er der
referater på svensk, norsk og dansk fra dagene og billeder findes på hjemmesiden: www.nordiskclubschweiz.ch.
Efter den fakultative fredag med vandretur til tops, Harder Kulm, og efterfølgende schweiziske aften i Kursaal,
blev mødet blev traditionen tro indledt lørdag med Arena. Vi havde fornøjelsen af at høre Tanja Frieden i et
animeret causeri på norsk berette om sin karriere indenfor sportsverdenen. Hun blev guldmedaljevinder i 2006 i
snowboarding ved de Olympiske Lege. Efter visse begivenheder i sit liv har hun formået at konvertere sig til
andre aktiviteter indenfor sport, management, coaching, sundhed og meget andet. Hun er en særdeles
interessant og charmerende personlighed, der taler flydende norsk - og Bernerdütsch. Arenaen var en succes,
men desværre besøgt af for få interesserede!
Delegeretforsamlingen forløb med diskussion og diverse positive indlæg, som bestyrelsen efterfølgende nu
behandler. Der var forud for mødet ikke modtaget yderligere indlæg til debat. Præsidentens årsberetning,
regnskabets revisionsberetning samt yderligere detaljer fra delegeretforsamlingen er vedlagt. Det nordiske
samarbejdes fremtid i NCS var også i år et vigtigt emne, ivrigt debateret.
Efter byrundgang og chokoladeshow blev venskabsmødets festmiddag afholdt lørdag aften på Hotel Interlaken
med dans og underholdning af den svenske folkloregruppe Smörgaasklickarna. Søndag morgen var rammen om
den traditionelle, festlige og højtidelige nordiske gudstjeneste, hvorefter turen gik med skib på Brienzersøen til
Giessbachvandfaldet. Lunchen nød vi på det renomerede Grandhotel Giessbach. En hjertelig tak til alle, der
deltog og medvirkede til at gøre dette venskabsmøde til en uforglemmelig oplevelse.
Ligeledes bekendtgører vi tidspunktet for afholdelsen af det næste venskabsmøde og er taknemmelige for
hensyntagen ved planlægning af egne lokale arrangementer:
i Kanton Aargau, (16.), 17. og 18. oktober 2015.
Vi ønsker alle et rigtigt godt nyt år med nordisk hilsen
Søren Amdal
Præsident NCS
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