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Kære NØK-medlem
2010 bød på en meget vellykket kongres i Höfn, Island, og mange af de danske deltagere samt en familie fra Norge deltog i vores fællesrejse, hvor vi virkelig fik studeret det sydlige Island. Jeg tror alle var
glade og meget tilfredse med den tur.
Nu gælder det for os om at forberede en lige så god kongres i Danmark. Det bliver som bekendt på
Gråsten Landbrugsskole i dagene 29. juli – 1. august 2012. Husk at komme med indspil til gode emner til behandling på kongressen..
I forbindelse med kongressen kan vi tilføje, at vi vil prøve at aktivere jer i at give vore gæster den bedst
mulige oplevelse af Danmark. Planen er at lægge et Danmarkskort på den lukkede del af NØK’s hjemmeside, hvor jeres adresser er plottet ind. Så kan nordiske gæster ud fra kortet se, hvilke danske NØKmedlemmer, der måtte bo i et område, som de kunne have lyst til at besøge. Det kan være nogen har
lyst til et besøg på et dansk kvægbrug, eller det kan være de ønsker hjælp til at finde oplevelser i lokalområdet eller at finde overnatningsmuligheder. Kan I hjælpe med information og reservationer er det fint.
Kan I tilbyde besøg eller overnatning er det fornemt.
I forbindelse med kontingentopkrævningen har vi mistet et par medlemmer, og vi har andre, der vil blive
bedt om at vurdere, om de fortsat ønsker at være medlem. Bortset fra seniormedlemmer har NØK en
regel om, at hvis man ikke har deltaget i 3 på hinanden følgende kongresser, har man faktisk givet afkald på sit medlemskab. Der kan naturligvis være gode årsager, som vi er parate til at lytte til, men vi
ønsker at medlemmerne er aktive. Vi har derfor plads til en håndfuld nye medlemmer, som vi så ønsker
at se til kongressen på Gråsten Landbrugsskole. Kom frem med nye forslag nu, så nye medlemmer kan
forberede sig på 2012.

Hvis vi har din e-mail adresse modtager du fra nu NØK’s breve elektronisk. Har du endnu ikke sendt din
e-mail adresse til den danske NØK afdeling, så gør det nu.

Bestyrelsen ønsker alle NØK-medlemmer og deres familier
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