KLUBMEDDELELSE
Marts 2015

Til medlemsklubber, ambassader, konsulater, kirker og sponsorer.
Kære nordiske venner.

Foråret er ved at holde sit indtog, og vi glæder os over de længere dage, det varmere vejr og til de
aktiviteter, der følger af naturens positive indflydelse på vores velbefindende. Vi håber i NCSs bestyrelse,
at klubberne og herigennem de individuelle medlemmer har haft en god vinter med aktiviteter, som
årstiden byder på.

I sidste klubmeddelelse berettede vi om venskabsmødet med delegeretforsamling i Interlaken i oktober
2014. Vi er nu igang med at forberede mødet i Rheinfelden (AG) i weeekenden den (16.) 17. - 18.
oktober med – traditionen tro – et omfattende program. Detaljer kan konsulteres i medfølgende
foreløbige program og på NCSs hjemmeside. Vi håber naturligvis, at de individuelle klubber vil publicere
arrangementet i god tid, således at mange mulige deltagere kan planlægge og være med i dette
nordiske samvær.

Et andet arrangement har imidlertid prioritet i NCSs bestyrelsesarbejde: i klubmeddelelsen i december
blev et møde i anden halvdel af april måned 2015 bekendtgjort. Emnet er NCSs fremtid. Af praktiske
grunde kan mødet først finde sted i begyndelsen af juni måned, nemlig:

onsdag den 3. juni 2015 kl. 17 i den svenske Ambassadørs Residens, Thunstrasse 67,
Bern
Program:
Velkomst v/NCSs ordførende og den svenske ambassadør
Indlæg af ambassadøren med temaet: Nordisk samarbejde i udlandet.
NCS ordførende: NCS i dag og i fremtiden
fulgt af debat med aktiv deltagelse af klubbernes delegerede.
Herefter indbydes til et let traktement og kl. 20 sluttes arrangementet.

NCS er taknemmelige for ambassadørens velvilje til at afholde dette møde i residensen.

Til mødet vil klubbernes ordførende blive inviteret med en individuel invitation. Måtte en ordførende
være forhindret i deltagelse, kan invitationen gives videre til én anden repræsentant for
klubben/foreningen. Indbydelser til mødet vil blive udsendt i april med anmodning om svar på deltagelse
med navns nævnelse til NCSs formand senest den 10. maj 2015. Et manglende svar vil blive betragtet
som „ikke-deltagelse“.
Ifølge Nordisk Club Schweiz“s samarbejdsvilje vil invitationer også gå til ambassadørerne for Norge og
Finland. Præsterne for de nationale kirker vil ligeledes være iblandt de indbudte.

Vi lægger i bestyrelsen stor betydning i dette møde, da resultatet heraf vil danne et vigtigt grundlag for
videreførslen af samarbejdet som paraply organisation for nordiske klubber i Schweiz. Dette emne vil
naturligvis også have høj prioritet ved delegeret forsamlingen i oktober i Rheinfelden. Ved samme
lejlighed skal det naturlivis også nævnes, at næste delegeret forsamling byder på valg til bestyrelsen for
de næste to år - i henhold til klubbens vedtægter. Klubberne anmodes om at foreslå valgkandidater.
Detaljer følger på et senere tidspunkt.

Medlemsklubber og sponsorer anmodes hermed om betalingen af det årlige bidrag på hhv. CHF 80.- og
CHF 320.- på NCSs postkonto IBAN CH97 0900 0000 3003 8935 8 eller med vedlagte indbetalingskort. Vi
takker på forhånd for det finansielle bidrag til det nordiske samarbejde.

Hermed ønskes alle et rigtig godt forår.

Søren Amdal
Præsident NCS

