
Kære NØK-medlem 

 

NØK kongres 2014  
Denne sommer står i forberedelsens tegn til næste års kongres: 
 

27. - 30. juli 2014 i Steinkjer, Norge. 
  

Den danske NØK afdeling vil være aktiv og medvirke til at det blivende en spændende 
kongres i Steinkjaer i Norge.  
 

Der afholdes nordisk planlægningsmøde 18-20 oktober.  Vi vil derfor gerne opfordre med-
lemmer til at sende en e-mail med forslag til temaer, indlæg, foredragsholdere mv. til Ja-
cob Sehested (Jakob.Sehested@agrsci.dk). Vi ser frem til mange gode input – husk det er nu 
du har mulighed for at sikre kongressen i Norge får et godt fagligt program. Forslag sen-
des til Jakob senest 1.9.2013, så dine forslag kan indgå i det oplæg vi fra dansk side vil 
tage med til planlægningsmødet 
 

Bestyrelsen har vedtaget også i 2014 at give et tilskud til familiers deltagelse i form af et 
børnetilskud. Mere om dette, når vi kender program og pris for kongressen i Norge. Vi hå-
ber naturligvis at se dig i Steinkjaer i 2014.  
 

Kontingent 2013   
Kontingentet er 300 kr. årligt for aktive medlemmer.  Beløbet for 2013 bedes inden 1/9 
2013 indbetalt til Nordea Bank, Risskov Afd., Reg. 2241, Kontonr. 9110050802. Husk at 
sikre tydelig angivelse af afsender, så sekretæren kan registrere din betaling korrekt. Kon-
tingentet kan kun betales ved bankoverførsel, idet vores girokonto er nedlagt.  
 

Enkelte medlemmer har glemt at betale kontingent for 2012 og enkelt endda også for 
2011. Vi håber de pågældende medlemmer få det bragt ud af verden hurtigst muligt. Vedr. 
kontingent kontakt Karoline Holst (Fjeldgaardsodde@post.tele.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  
 

Har du spørgsmål eller gode ideer kontakt bestyrelsen:  
Karoline Holst, tlf 41261883, e-mail fjeldgaardsodde@post.tele.dk  
Morten Hansen, tlf. 9898 6060, e-mail mortenha@mail.dk  
Jakob Sehested, tlf+45 8999 1384, e-mail Jakob.Sehested@agrsci.dk  
Gert Pedersen Aamand, tlf 21717788, e-mail gap@vfl.dk 
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