August 2015
Til medlemsklubber, ambassader, konsulater, kirker og sponsorer.
K L U B M E D D E L E L S E og
indkaldelse til delegeretforsamling i Rheinfelden / AG den 17. oktober 2015.
Kære nordiske
Sommeren er ved at gå på hæld og vi ser i bestyrelsen frem til efterårets nordiske aktiviteter.
Som meddelt i tidligere klubmeddelelser vil dette års venskabsmøde finde sted i Rheinfelden
i dagene (16.) – 17. og 18. oktober. Et righoldigt og detaljeret program er vedlagt denne
klubmeddelelse; desuden findes programmet på hjemmesiden: www.nordiskclubschweiz.ch.
Tilmelding kan foretages ad denne vej.
Fredag eftermiddag bydes på et fakultativt program med et besøg på Saltmuseet i
Pratteln/BL (www.salz.ch). Om aftenen er der fælles spisning i den smukke og fantastisk
beliggende restaurant Salmegg ned til Rhinen på den tyske side af Rheinfelden.
Lørdag starter med et virksomhedsbesøg på bryggeriet Feldschlösschen. Derefter følger den
officielle del af venskabsmødet med delegeretforsamlingen, som beskrives nedenfor.
Derefter følger Arena, hvor gæstetaleren annonceres senere. Som optakt til den festlige
middag om aftenen indbyder NCS til aperitif med musikalsk underholdning.
Søndagen begynder - traditionen tro - med nordisk gudstjeneste, fulgt af en udflugt med
rundvisning til det romerske, antikke museum Augusta Raurica/BL. Venskabsmødet slutter
efter lunch med en sejltur på Rhinen fra Kaiseraugst tilbage til Rheinfelden.
DELEGERETFORSAMLINGEN, kl. 13.30
på Hotel Schützen, Bahnhofstrasse 19, Rheinfelden
Dagsorden:











Velkomst
Beslutning om deltagelse af gæster ved delegeretforsamlingen (§12b)
Valg af 2 personer til justering af dagens protokol
Godkendelse af protokollen fra årsmødet i Interlaken 2014
Præsidentens årsberetning (§13c)
Kasserens aflæggelse af regnskabet, revisionens beretning og godkendelse (§13d)
og fastlæggelse af medlems- og sponsorbidrag (§8)
Ansvarsfrihed for bestyrelsen
Valg af bestyrelse og revisorer (§12g, §13a)
Venskabsmødet 2016
Eventuelt / forslag fra delegerede
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Det foreløbige regnskab for 2014 vedlægges til orientering.
Der vil i forbindelse med præsidentens årsberetning blive åbnet en debat om emnet "NCS i
dag og i fremtiden". Vi lægger i NCS bestyrelse stor betydning i dette emne, da resultatet
heraf vil danne et vigtigt grundlag for NCS's videreførelse som paraply oganisation for de
nordiske klubber i Schweiz.
Vi beder om angivelse på tilmeldingsblanketten om, hvem der repræsenterer din
klub/forening ved delegeretmødet i henhold til §12b og §12c. Nødvendigvis må også NCS's
fremtidige økonomiske situation diskuteres. Af denne grund er vi afhængige af
repræsentanternes værdifulde idéer, forslag og ønsker for NCS’s fremtid. Det er klubberne
med deres repræsentanter, der danner rammen for NCS's virke i dag og i fremtiden.
Den nuværende bestyrelse består af 5 personer. To kolleger har ytret ønske om at udtræde
af bestyrelsen ved delegeretforsamlingen. Ideelt bør bestyrelsen bestå af 7 personer. Tre
personer har allerede vist interesse for at medvirke, hvilket vil bringe
bestyrelsesmedlemmernes antal op på 6, dersom deres kandidatur bliver godkendt af
delegeretforsamlingen. Der er allerede taget behørigt hensyn til geografisk/sproglig ligevægt!
Har andre personer i medlemsklubberne interesse i at deltage i NCS’s bestyrelsesarbejde,
kan undertegnede kontaktes snarest.
Med blikket rettet mod fremtiden besluttede bestyrelsen i efteråret 2014, som meddelt i
klubmeddelelsen i december 2014, at indbyde tre personer "ad personam" til på konsultativ
basis (§13a) at deltage i NCS’s bestyrelsesarbejde indtil delegeretforsamlingen i 2015. Disse
personer er: Lars Sandberg (N), Maria Spörri-Hedberg (S) og Mette Thomsen (DK). Deres
mandat slutter ved delegeret mødet, og ved denne lejlighed udtrykker jeg min
taknemmelighed for deres engagement og enthousiasme, som de har vist i forbindelse med
deltagelse i arbejdet i bestyrelsen.
Vi håber at kunne byde rigtig mange deltagere velkommen til oplevelsesrige dage i nordisk
samvær i Rheinfelden.
PÅ GENSYN I RHEINFELDEN
Nordisk hilsen til alle
Søren Amdal
Præsident NCS

www.nordiskclubschweiz.ch
Formand Søren Amdal, ch. Taverney 15, 1218 Gr. Saconnex, sagabusiness@bluewin.ch, T 022 798 4131, M 079 504 1159

