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Kære NØK-medlem 

 

I har alle fået program og tilmeldingsskema til NØK-kongressen på Gråsten Landbrugsskole i dagene 

29. juli – 1. august 2012. NØK programmet for 2012 er sammensat med spændende aktiviteter for hele 

familien. Det faglige program er delt op i fire temaer, hver med en række interessante indlæg. Ung-

domsprogrammet lægger op til fuld fart for børn og unge og ledsagerprogrammet tilgodeser både dem, 

der gerne vil bevæge sig og dem, der er til korte eller længere udflugter i bus. Vi håber rigtig mange 

danske NØK-medlemmer vil deltage aktivt i kongressen og være med til at kongressen bliver en succes. 

 

Som tidligere meddelt vil vi gerne prøve at aktivere jer i at give vore gæster den bedst mulige oplevelse 

af Danmark. Det kan være nogen har lyst til et besøg på et dansk kvægbrug, eller det kan være de øn-

sker hjælp til at finde oplevelser i lokalområdet eller at finde overnatningsmuligheder (evt. sommerhus). 

Kan I hjælpe med information og reservationer er det fint. Kan I tilbyde besøg eller overnatning er det 

fornemt. Vi har fået indspil fra enkelte danske NØK-medlemmer med tilbud om besætningsbesøg før el-

ler efter kongressen, men vi vil gerne have mange flere. Ring eller skriv (mail) til sekretæren med 

det, du kan tilbyde vore nordiske venner.  

 

Planen er at lægge et Danmarkskort på den lukkede del af NØK’s hjemmeside, hvor adresser, mail og 

telefonnr på dem, der kan tilbyde noget, er plottet ind. Så kan nordiske gæster ud fra kortet se, hvilke 

danske NØK-medlemmer, der måtte bo i et område, som de kunne have lyst til at besøge. 

 

I 2011 er 2 danske NØK-medlemmer afgået ved døden. Kjeld Nygård døde i marts måned og Troels Pe-

tersen-Dalum døde i juli måned. I forbindelse med kontingentopkrævningen har vi oplevet de sædvanli-

ge justeringer, men vi har faktisk 8 nye medlemmer på bedding. Regner vi dem med, er vi for nuværen-

de 48 medlemmer, hvoraf 10 er seniormedlemmer. Vi har inspireret af andre landes NØK-afdelinger ind-

ført den regel, at man først bliver endeligt optaget som medlem i den danske NØK-afdeling, når man 

deltager i sin første NØK-kongres, og at medlemsemner skal deltage i først mulige kongres for at blive 

optaget. Bortset fra seniormedlemmer har NØK en regel om, at hvis man ikke har deltaget i 3 på hinan-

den følgende kongresser, har man faktisk givet afkald på sit medlemskab. Der kan naturligvis være go-

de årsager til at reglerne omkring optagelse og senere deltagelse ikke kan overholdes, og dem er vi pa-

rate til at lytte til, men vi ønsker at medlemmerne er aktive.  

 

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.  

 

Og så regner vi naturligvis med at se dig i Gråsten til sommer. Følg med på www.noek.org og på den 

lukkede del af hjemmesiden (www.noek.org/medlem)  

 

 

Bestyrelsen ønsker alle NØK-medlemmer og deres familier 
 

Glædelig Jul og Godt Nytår 
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