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Kære NØK-medlem 

Vi er rigtigt mange danske NØK-medlemmer der tænker tilbage på en fantastisk fællesrejse til kongres-

sen i Höfn, Island, i sommers. Vi var 32 i bussen, heraf 4 norske NØK-venner, som havde valgt at tage 

med på vores tur, og vores dansktalende guide og den gode chauffør gjorde at vi fik oplevet mange for-

skellige aspekter af Islands natur og mange seværdigheder, som vi næppe ville have fundet på egen 

hånd. Vi havde også en kongres med et godt fagligt indhold. Kongressens bilag m.v. findes på NØK’s 

hjemmeside, www.noek.org, og referat af generalforsamling m.v. findes på hjemmesidens ”lukkede del”, 

www.noek.org/medlem  

 

Nu er det så vores tur til at arbejde. Vi skal arrangere den næste NØK-kongres, som bliver på  

Gråsten Landbrugsskole i dagene 29. juli – 1. august 2012 

 

Allerede ved generalforsamlingen i Höfn og undervejs i bussen til lufthavnen tog vi fat på forberedelser-

ne, og bestyrelsen vil i nærmeste fremtid sørge for, at vi kommer videre med planlægningen. 

Bestyrelsen vil gerne involvere mange aktive danske medlemmer + familie. Det giver gode indspil og 

fælles ejerskab for en vellykket kongres.  

Følgende udvalg påtænkes:  

 Fagligt program  

 Sponsor  

 Ungdomsprogram  

 Ledsagerprogram  

 Fælles faglig udflugt  

 Social aften + NØKiade  

 Åbning + Fest aften+ underholdning, musik mv  

 Økonomi og sekretæropgaver mv (Ole Klejs)  

 

Bestyrelsen er meget interesseret i forslag til det faglige program og i medlemmer, som er villige til at 

være med i forberedelsen af en vellykket kongres i Danmark. Læs eventuelt mere i referatet fra general-

forsamlingen. 

 

Kontingent 2010 

Kontingentet blev på generalforsamlingen 2008 i Bäckaskog sat 100 kr. op. Denne forhøjelse blev fast-

holdt også ved generalforsamlingen i Höfn 2010. Kontingentet er således fortsat 300 kr. årligt for aktive 

medlemmer og 200 kr. årligt for seniormedlemmer. 

 

Jeg har registreret din medlemsstatus som:  Senior 

Derfor er dit kontingent for 2010:   200 kr. 

 

Beløbet bedes inden 1/12 2010 indbetalt til Nordea Bank, Risskov Afd., Reg. 2241, Kontonr. 

9110050802. Husk at sikre tydelig angivelse af afsender, så jeg kan registrere din betaling korrekt. Kon-

tingentet kan kun betales ved bankoverførsel, idet vores girokonto er nedlagt. 

 

Med venlig hilsen  

Ole Klejs Hansen 

Sekretær 
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