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15. august 2011 

Kære NØK-medlem 

Arbejdet med at arrangere den næste NØK-kongres,  
Gråsten Landbrugsskole i dagene 29. juli – 1. august 2012 

er i fuld gang. 
  
Bestyrelsen har haft nogle planlægningsmøder, herunder også på Gråsten Landbrugsskole, og vi er i 

tæt samarbejde med Peder Damgaard nået langt med planlægningen af de praktiske dele af arrange-

menterne, herunder også arrangementer for ledsagere og ungdom.  Som noget nyt vil vi prøve at lave 

særskilte arrangementer for hhv. ungdom og børn, således at 18-årige ikke har samme program som 6-

årige. Vi har lavet de første budgetter, og sponsorudvalget er gået i gang, således at vi kan vide i efter-

året, hvilke priser vi kan tilbyde kongressen til.  

 

Nu er det tiden, hvor medlemmerne kan komme med indspil til, hvilke temaer man ønsker be-

handlet på kongressen. Send hurtigt en mail til sekretæren med dine forslag, således at de kan 

indgå i det oplæg vi fra dansk side laver til det fællesnordiske planlægningsmøde den 16. -17. 

oktober 2011. Send meget gerne en begrundelse og forslag til indlægsholder(e). Indspil sendes 

straks og allersenest den 15.9 til okh@vfl.dk 

 

Bestyrelsen er også meget interesseret i meldinger fra medlemmer, som er villige til at hjælpe nordiske 

kolleger, der måtte ønske at bruge nogle dage før eller efter kongressen i Danmark. Det kan være man-

ge former for hjælp spændende fra hjælp til planlægning af ture/overnatningssteder til at være åben for 

besøg af nordiske kolleger 
  
Vi har 6 emner, som har meldt positivt tilbage vedrørende medlemsskab, og som derfor vil blive optaget 

i Den danske NØK-afdeling, såfremt de møder op til kongressen i Gråsten. Vi opkræver ikke kontingent 

hos disse aspiranter. Vi arbejder fortsat med yderligere nye emner. 
   
Kontingent 2011 
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:                      
Derfor er dit kontingent for 2011:                                      
  
Beløbet bedes inden 1/9 2011 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. 
  
Følg NØK’s aktiviteter på den åbne del af hjemmesiden www.noek.org og på den den, der kun er for 

NØK’s medlemmer, www.noek.org/medlem (der er ikke og må ikke være eksterne links til denne del) 

 

Med venlig hilsen  
Ole Klejs Hansen 
Sekretær 
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