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Kære NØK medlem 

Igen er forberedelserne til den næste NØK kongres i gang. 

Den afholdes 31/7 - 3/8 2016 i den finske by Jakobstad i det vestlige 

Finland. Kongressen skal finde sted på en teknisk skole. Der bliver 

mulighed for overnatning enten på skolens kollegium eller på et af byens 

hoteller. 

Sædvanen tro afholdes der planlægningsmøde i Finland i løbet af 

efteråret. For at kunne medvirke til udarbejdelse af et godt fagligt 

program til kongressen efterlyses derfor gode ideer og ønsker til emner. 

På sidste generalforsamling blev der opfordret til at der fortsat udbetales 

tilskud til børns deltagelse i kongressen samt undersøges mulighederne for en fælles tur 

forud for kongressen i Finland. 

 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at der selvfølgelig udbetales et tilskud til børns deltagelse 

i kongressen og at arbejde på en fælles tur fra Helsinki til Jakobstad fra fredag d. 29. juli til 

søndag d. 31. juli. Hvis denne tur arrangeres er det planen, at den skal tilbydes alle deltager 

i kongressen, også deltagere fra de øvrige nordiske lande. 

 

Nye medlemmer 

Foreningen har stadig plads til flere nye medlemmer og I opfordres til at sende bestyrelsen 

forslag til nye medlemmer. 

 I løbet af foråret er dyrlæge Michael Farre, Seges blevet foreslået.  

Kontingent 

Denne mail er vedhæftet en faktura på kontingent for 2015.  Den bedes betalt inden d. 20. 

august.  

Enkelte får desuden en genopkrævning af kontingent for 2014, da der ikke er registreret en 

betaling for dette år. 

Der har desværre været lidt roderi omkring opkrævningen i 2014, det beklager jeg. Men 

det er til tider svært at overskue indbetalingerne, når der er restancer for flere år. 

Med ønsket om en fortsat god sommer 
 
Bestyrelsen 
 
Har du spørgsmål eller gode ideer kontakt bestyrelsen: 
 
Morten Hansen, tlf. 9898 6060, e-mail mortenha@mail.dk  
Karoline Holst, tlf. 4126 1883, e-mail fjeldgaardsodde@post.tele.dk 
 Jakob Sehested, tlf. 8999 1384, e-mail Jakob.Sehested@agrsci.dk 
 

NØKs aktiviteter 
Følg NØK’s aktiviteter på den åbne del af hjemmesiden www.noek.org og på den, der kun 
er for NØK’s medlemmer, www.noek.org/medlem  
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