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Kære NØK-medlem 

 

(Desværre havde der indsneget sig en fejl fra min side i dette julebrev, så I får lige en ny og 

rettet version.   Med julehilsen, Ole Klejs Hansen) 

 

  

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.  

Vi ser med glæde tilbage på NØK-kongressen på Gråsten Landbrugsskole i dagene 29. juli – 

1. august 2012. Det blev takket være mange danske NØK medlemmers store indsats en fan-

tastisk kongres med vellykkede aktiviteter for hele familien: 

 Et fagligt program med fokus på relevante problemstillinger og en række særdele vel-

oplagte indlægsholdere.  

 Et ungdomsprogram med fuld fart for børn og unge 

 Et ledsagerprogram med spændende besøg 

Gråsten Landbrugsskole var en flot ramme for kongressen krydret med en række sønderjyske 

traditioner. Stor tak til alle jer der bidrog til kongressens succes og ikke mindst til Peder Dam-

gaard og de ansatte på Gråsten Landbrugsskole.  

 

  
 

På den danske NØK afdelings generalformsaling meddelte Ole Klejs han ikke modtog genvalg 

og generalforsamlingen sagde Ole stor tak for hans mange årige indsats. Den nye bestyrelse 

har dog lokket Ole til en sidste gang at udsende julebrev inklusiv kontingentopkrævning og for-

sat at stå for opdatering af NØKs hjemmeside. Fremover vil Karoline Holst varetage sekretær-

opgaverne. De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Morten Hansen og Jakob Sehested vil pri-

mært involvere sig i planlægningen af programmet til den næste NØK kongres den 27 – 30 juli 

2014 i Steinkjaer, Norge. Gert Pedersen Aamand forsætter som formand 

  
Kontingent 2012  

Det er tiden at opkræve kontingent for 2012 

Kontingentet er 300 kr. årligt for aktive medlemmer og 200 kr. årligt for seniormedlemmer.  

  

Vi har registreret din medlemsstatus som:                   Senior 

Derfor er dit kontingent for 2012:                       200 kr. 

 

Beløbet bedes senest 10/1 2013 indbetalt til Nordea Bank, Risskov Afd., Reg. 2241, Kontonr. 

9110050802. Husk at sikre tydelig angivelse af afsender, så vi kan registrere din betaling kor-

rekt. Kontingentet kan kun betales ved bankoverførsel, 

 

 



Nordisk Økonomisk Kvægavl 
Den danske NØK-afdeling 

 

 

 

NØK kongres 2014 

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

i Steinkjaer i Norge i 2014. Vi planlægger i lighed med kongresserne på Island og i Finland 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 håber naturligvis at se dig i Steinkjaer i 2014. Følg 

med på www.noek.org og på den lukkede del af hjemmesiden (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  

 

 

  
Bestyrelsen ønsker alle NØK-medlemmer og deres familier 

  

Glædelig Jul og Godt Nytår 
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