KLUBMEDDELELSE
Februar 2016

Til vore medlemsklubber, ambassader, konsulater, kirker og sponsorer.
Kære nordiske venner,
Vi håber i NCS bestyrelse, at dette "nye" år har fået en god start for alle, såvel privat som professionelt, og at
2016 må blive et godt foreningsår for vore medlemsklubber i alle henseende.
Nordisk weekend i Rheinfelden i oktober var en stor succes for de ca. 50 deltagere, der havde afsat tid til
nordisk samvær i fantastiske omgivelser med et righoldigt program. Delegeretforsamlingen med dens
foreslåede dagsorden (se Klubmeddelelse, august 2015) forløb positivt og planmæssigt og afsluttedes med en
styrkelse af bestyrelsen for de næste to år - til næste valg finder sted i 2017. Bestyrelsen består herefter af 7
personer, som det var blevet foreslået i dagsordenen.
Disse personer er:
Søren Amdal, DK, Præsident
Lars Sandberg, N, Vicepræsident
Agnethe Christensen, DK, Kasserer
Ann-Christine Del Mestre, S, Sekretær
Maria Spörri-Hedberg, S, Eventmanager
Sigve Bu, N, Webmaster
Niels Lunau, DK, Medlem
For detaljer i forbindelse med afholdelsen af delegeretforsamlingen henvises til NCS home-page, hvor
præsidentens årsberetning såvel som protokollen kan konsulteres. Ligeledes er et imponerende fotogalleri fra
årsmødet at finde paa vores home-page.
Som allerede antydet i tidligere klubmeddelelser og senest ved delegeretforsamlingen vil 2016 blive et vigtig år
for NCS. Som bekendt blev den tidligere bestyrelse ved mødet i Solothurn i 2013 anmodet om at føre en mere
proaktiv politik for derigennem at sikre NCS fremtid. Et initiativ i denne retning blev introduseret med et møde i
juni 2014, hvor repræsentanter for alle medlemsklubber var inviteret til at deltage; deltagertallet fra klubberne
var yderst ringe. Til delegeretmødet i Interlaken senere 2014 blev emnet igen bragt op under overskriften "NCS
i dag og i fremtiden". Et møde i juni 2015 i den svenske ambassade i Bern måtte aflyses på grund af manglende
tilslutning fra klubberne, og ved mødet i Rheinfelden blev emnet spontant diskuteret, dog uden reelle
konklusioner.
Bestyrelsen har siden mødet i Rheinfelden afholdt 2 møder, hvor hovedemnet har været "NCS i dag og i
fremtiden" og er kommet til en handlingsplan, der vil blive implimenteret i løbet af dette forår som optakt til dette
års nordiske weekend i oktober.
Flere personer, der har deltaget i tidligere venskabsmøder er blevet afskåret fra denne mulighed, da den klub,
de er medlemmer af enten er udtrådt af NCS netværk eller er opløst, eller at informationen om NCS og dens
aktiviteter ikke er kommunikeret videre til dens medlemmer. Som bekendt er NCS klubbernes klub, og
derigennem deltager klubbernes medlemmer gennem et medlemsskab i de respektive klubber i NCS årlige
arrangement, såsom nordisk weekend/venskabsmødet.
NCS statutter tillader ikke optagelse af enkeltpersoner i NCS aktiviteter ( § 6 ). For at muliggøre deltagelse af
personer, der tidligere har været med til et venskabsmøde, har bestyrelsen dannet en gruppering af tidligere
deltagere i et venskabsmøde under betegnelsen " NCS VENNER". Individuelle medlemmer af denne
gruppering ("NCS VENNER") vil have samme rettigheder som "Gæster" ( § 12b,c,d ) ved
delegeretforsamlingen. Disse personer vil ved individuel korrespondance blive informeret om deres muligheder
for at deltage i et fremtidigt venskabsmøde og modtage et program, når dette foreligger.
Vi håber med dette initiativ at genskabe interesse for den nordiske weekend, der igennem årene har udviklet sig
til en stor succes, og derigennem sikre NCS fremtid.
Dette års venskabsmøde vil finde sted i Kanton Luzern i dagene (14'), 15' og 16' oktober. Programmet er under
udarbejdelse og vil snarest blive publiceret..
Med denne hilsen vil jeg udtrykke et "På Gensyn i Kanton Luzern".
Søren Amdal
Præsident NCS
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