
Referat af Generalforsamling i Den Danske NØK-afdeling 

Tirsdag den 2. august 2016, kl. 15.30 – 16.30, Jakobstad, Finland 

Referent: Jakob Sehested 

1. Indledning ved formanden. Formanden bød velkommen til gamle og ny deltagere i NØK. 

Præsentationsrunde. Afbud fra Karoline Holst pga. sygdom 

2. Valg af dirigent. Lars Pedersen blev foreslået og valgt. 

3. Beretning ved formanden. Steinkjer i Norge 2014 var en flot arrangeret kongres med et godt 

program for hele familien. Specielt godt gruppearbejde, hvor en person gik videre fra gruppe til 

gruppe. Deltagelsen var lav fra dansk side, sandsynligvis pga. af et højt prisniveau på kongressen.  

Planlægningsmøde for kongressen i Jakobstad blev afholdt ultimo oktober 2015, hvor Karoline og 

Jakob deltog. Sen indkaldelse af mødet og ingen udsendte papirer inden, men da de kom der op der 

var en del forberedt og en del tanker om kongressen var nedskrevet.  Den danske gruppe blev 

spurgt om en fælles for tur til kongressen, men der var begrænset interesse, hvorfor vi droppede 

ideen.  Det er besluttet at give 1500 kr. pr hjemmeboende barn under 18 år til dette års kongres. 

Baltikumlandene var inviteret som gæster, men kom ikke. 

4. Forslag til nye medlemmer.  Michael Farre, Nicolaj Ingemann Nielsen, Rex Clausager, Jesper 

Overgaard Lehmann var foreslået og blev optaget. Medlemmerne opfordres til at foreslå nye 

medlemmer og til at afklare de potentielle nye medlemmers interesse for at deltage i NØK og det 

Nordiske samarbejde. 

5. Regnskab. Formanden uddelte og gennemgik regnskabet for perioden 2014-2015. Kommentarer: 

veldisponeret at støtte familiers deltagelse. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

6. Valg af bestyrelse. Stor tak til Karoline Holst for indsatsen i bestyrelsen. Ole Kjærsgaard blev 

foreslået som nyt bestyrelsesmedlem og valgt med fuld opbakning.  

7. Praktiske forhold vedr. kongres 2016. Meget fint sted til møde og overnatning. Gruppearbejdet lidt 

svagt forberedt – der ønskes skarpere spørgsmål og ikke så lang tid til afrapportering. Der ønskes 

pauser mellem indlæg og kortere indlæg. Workshop og diskussion er vigtige elementer, som der 

skal være plads til. Mere fokus på den Nordiske dimension. Vigtigt at fagligt indhold drøftes i god 

tid, som forudsætning for at der kan planlægges en god kongres. 

8. Kongres 2018 i Sverige. Rättvik, Dalarne i Sverige, 22. til 25. juli 2018. Bemærk det er en uge 

tidligere end sædvanligt. Bestyrelsen beder om et tidligt fagligt oplæg fra svenskerne i god tid inden 

planlægningsmødet. Medlemmerne opfordres til at foreslå emner og foredragsholdere.  

9. Evt. Ros til Karoline for hendes store arbejde i NØK-regi både med det faglige program og ikke 

mindst et stort arbejde med at sikre det sociale program og børneprogrammets kvalitet. Opbakning 

til en erkendtlighed til Karoline som tak for det store arbejde.  

Tjek om medlemsskabet fra færingerne er opsagt. 

Danmark står for tur til at afholde kongres i 2022, og bestyrelsen og medlemmerne begynder at 

overveje steder og planlægning. 

 

På bestyrelsens vegne 

Morten Hansen, Jakob Sehested og Ole Kjærsgaard 


