August 2016
Til vore medlemsklubber, ambassader, konsulater, kirker og sponsorer
KLUBMEDDELELSE
Indkaldelse til Delegeretforsamling i Luzern, lørdag 15’ oktober 2016.
Kære nordiske venner,
Sommeren er ved at gå på held, og vi håber i bestyrelsen, at alle har haft en god tid, hvorend denne er blevet
tilbragt, og vi ser nu frem til efterårets nordiske aktiviteter. Vi minder i denne forbindelse om NCS’s
venskabsmøde, der i år afholdes i
Luzern i dagene (14’), 15’ til 16’ oktober.
Det detaljerede program for dette venskabsmøde er tidligere blevet fremsendt til modtagerne af
KLUBMEDDELELSEN, men kan også konsulteres paa NCS’s hjemmeside (nordiskclubschweiz.ch).
Et par punkter fortjener dog at blive fremhævet ved denne lejlighed : Fredag (14’) eftermiddag bydes på et
fakultativt program med besøg paa Museum Rosengarten med rundvisning (tysk) ; vi vil her have mulighed for at
beundre nogle af vor tids største malere som f.eks. Picasso, Klee, Chagall, Monet og mange andre. Derefter er
der fri tid til byvandring i Luzern. Om aftenen er der arrangeret fælles spisning i Restaurant « Nix in der Laterne »,
Reussteg 9.
Lørdag finder de officielle møder sted paa Hotel Monopol, Pilatusstrasse 1, 6002 Luzern. Disse møder vil blive
indledt kl.10.00 med ARENA, hvor Stefan Brunqvist (S), Hoteldirektør, Hotel Spannort i Engelberg, vil causere
over emnerne « turismen i Schweiz, konkurrencen indenfor branchen, den stærke schweizerfranc » og meget
mere.
DELEGERETFORSAMLINGEN afholdes samme sted, kl 11.00 med følgende dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Velkomst
Beslutning om deltagelse af gæster ved delegeretforsamlingen (§ 12 b)
Godkendelse af dagsorden
Valg af 2 personer til justering af dagens protokol
Godkendelse af protokollen fra årsmødet i Rheinfelden 2015
Præsidentens årsberetning (§ 13 c)
Kasserens aflæggelse af regnskabet, revisionens beretning og godkendelse (§ 13 d)
NCS fremtid – diskussion – eventuel afstemning
Venskabsmødet 2017 ?
Eventuelt

Det foreløbige årsregnskab for 2015 vedlægges til orientering.
Vi beder om angivelse paa tilmeldingsblanketten, hvilke personer, der vil repræsentere din klub/forening ved
delegeretmødet i henhold til § 12 b og 12 c. Dette er en vigtig formalitet især med reference til punkt 8 i
dagsordenen og anvendelsen af § 12 e og § 16 i NCS statutter.
Generelt, og med henvisning til punkt 8 ovenfor, vil jeg henvise til mine tidligere klubmeddelelser hvori jeg har
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beskrevet de vanskeligheder, der hersker for at bibeholde og videreføre et nordisk netværk, som det er blevet
kendt gennem vore nordiske/skandinaviske klubber og foreninger gennem de seneste decenier, og gennem
Nordisk Club Schweiz som « tagorganisation » for dette samarbejde.
Efter den officielle del af mødet indtages lunchen paa restaurant Galliker, Schützenstrasse 1. Derefter besøges
Sonnenberg beskyttelsesinstalationer, der er et af verdens største civil-beskyttelsesinstalationer (rundvisning,
tysk) ; besøget varer ca. 2 timer.
Kl. ca. 17.30 byder NCS på apéro i Victoriasalen, Hotel Monopol. Underholdning med sang og musik ved
Madelaine Wibom (KKL Luzern) og Claes Lundqvist . Et lotteri er der også arrangeret. Kl. 19.00 middag med
alment behageligt samvær.
Søndagen begynder – traditionen tro – med nordisk gudstjeneste, der vil blive afholdt i Brumattkapelle ;
velkommen i folkedragt til denne festlige begivenhed. Herefter er der sejltur med middag ombord på
Vierwaldstättersee for endelig at afslutte det nordiske venskabsmøde kl. ca. 14.30 ved anliggepladsen ved
Bahnhof Luzern.
Det er vores håb i bestyrelsen, at dette righoldige program vil motivere mange til at deltage i dette års nordiske
week-end (venskabsmøde) og derigennem styrke følelsen af nordisk samhørighed.
Med denne hilsen sender bestyrelsen i Nordisk Club Schweiz sine venligste hilsner med et
PÅ GENSYN i LUZERN
Søren Amdal
Præsident NCS
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