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Præsidentens jule- og nytårshilsen 2014
Kære  medlemmer  i  Dansk-Ameri-
kansk Klub.

En fantastisk sommer og et flot ef-
terår er nu vel overstået og hvor har 
begge dele været rart  og flot.  Næ-
sten rekord i solskinsdage rundet af 
med et flot efterår, præget af et fan-
tastisk farveflor i naturen.

Med  julemåneden  banker  vinteren 
på – eller gør den! Nå, men jul bliver 
det – forberedelserne er i fuld gang. 
Juletræer fældes, pyntegrønt klippes og som tra-
ditionerne i familierne byder det, så pyntes der 
op og julestemningen toner frem. Sådan skal det 
være og vi skal glædes over at kunne holde fast i 
alt det, vi forbinder med julen i vore familier.

Et lille tilbageblik viser, at vi i Dansk-Amerikansk 
Klub kan runde året af og samtidig glædes over 
gode oplevelser.

Vore arrangementer i forbindelse med 4. juli da-
gene var i top. Gardenpartyet var flot besøgt af 
mange af klubbens medlemmer, som fik lejlighed 
til at hilse på de mange deltagere fra USA samt 
de mange deltagende gæster. En dejlig dag.

Dansk-Amerikansk  Klubs  frokost  på  Hotel 
Comwell,  Hvide  Hus,  ”Borgmesterfrokosten”, 
havde en god tilslutning og som traditionen by-
der det, blev ”Borgmester for en dag” udnævnt. 
Aalborgs  borgmester,  Thomas  Kastrup-Larsen, 
forestod for  første  gang udnævnelsen af  ”Borg-
mester for en dag” og det klarede han rigtig flot. 
Den  nye  ”Borgmester  for  en  dag”,  Peder  Hoy, 
nød oplevelsen og var hjerte taknemmelig.

Rebildselskabets arrangementer for-
løb  alle  rigtig  flot  og  der  deltog 
mange glade og feststemte gæster.

Den  3.  september  havde  DAK, 
sammen med  Nykredit,  arrangeret 
firmabesøg. Det blev et rigtigt flot 
og spændende arrangement med fin 
tilslutning.

Fredag  den  3.  oktober  løb  DAK’s 
countryfest af stablen – en herlig og 
sjov aften med god tilslutning.  Tak 

til Inger og Egon Østergaard fordi vi igen måtte 
være i jeres lokaler på ”Østergaard” i Haldager.

Foran  os  har  vi  nu  Thanksgiving  på  restaurant 
Orkideen – det ser vi alle frem til.
 
I DAK’s bestyrelse har vi nogle opgaver, som alle 
er i gang, men endnu ikke helt færdige. Dem ar-
bejder vi  flittigt videre med og håber,  at når vi 
mødes igen i det nye år, så kan vi fortælle mere 
om disse ting.

Jeg vil gerne her rette en stor tak til vore samar-
bejdspartnere for et fantastisk samarbejde og vi 
ser i DAK frem til samarbejdet i 2015.

Tak til bestyrelsen og deres ”bagland” for et flot 
stykke arbejde i 2014. Og sidst, men ikke mindst, 
til alle i DAK de bedste ønsker om en god Jul og 
et herligt gensyn i 2015.
  

Jens Søndergaard
Præsident

En stor tak for vinsponsorat til vores Garden Party til vores 2 samarbejdspartnere:
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Aalborg, regionens midtpunkt
Man ser det over alt i byen. Der er gang i byfor-
nyelsen. Byen vokser med ca. 2.500 personer om 
året og dette må siges at være en særdeles positiv 
udvikling for Aalborg. Det er ikke kun studeren-
de som strømmer til byen. Tendensen er at ”det 
grå guld” aldersgruppen fra 50 og ældre også har 
fået smag for storbylivet. Mange vælger at sælge 
parcelhuset i forstaden og flytte til byen.

På den gamle Eternitgrund rejser sig en helt ny 
bydel.  På  Østhavnen en ny  bydel  hvor  det  nye 
Musikkens  Hus  står  færdigt  og  efterfølges  af 
mange nye bolig- og erhvervsprojekter. Det gamle 
slidte godsbaneareal  ombygges  i  øjeblikket  med 
nye  moderne  bygninger  som huser  uddannelse/
erhverv og boliger.  De fleste af os har med lidt 
stolthed  fulgt  udviklingen  af  Aalborg  Lufthavn, 
som i år doblede sin størrelse og tilføjede et luft-
havnshotel. I 2015 påbegyndes etablering af tog-
forbindelse til lufthavnen. Aalborg Lufthavn hav-
de i 2013 1.422.289 afrejsende og ankomne passa-
gerer.  Derudover er opførslen af det nye regio-
nale  Universitetshospital  i  Aalborg  Øst  blevet 
igangsat. Over de næste ti år opføres et byggeri 
på godt 200.000 m² som skal huse ca. 5.200 ar-
bejdsplader.  Den  nye  Egnsplanvej  bygges  i  øje-
blikket fra E45 syd for byen til det nye sygehus i 
Aalborg Øst. Dertil kommer en planlagt letbane 
som skal forbinde vestbyen, centrum og Aalborg 
Øst. Dette projekt ser ud til at blive igangsat alle-
rede i 2015.

Her et par af byens yderligere forcer:

Aalborg  Universitet  med over  20.000 stude-
rende og et ry i verdensklasse.

Aalborg  Havn  forsyner  vores  by  med  direkte 
adgang  til  hele  verden  via  ugentlig  container-
transport  til  Rotterdam.  Derudover  foregår  alt 
Grønlandshandel via Aalborg havn, Aalborg Øst.

Siemens –  vindmøllefabrik i Aalborg Øst.

Bladt Industries – vindmøllefundamenter m.v.

Portland Cement – udover at levere den hvide 
cement til verden, hjælper Portland Cement også 
byen med at få billig varme. En stor del af over-
skudsvarmen  for  cementproduktion  går  nemlig 
direkte ind i vores fjernvarmesystem og er en af 
grundende  til  at  vi  i  Aalborg  har  meget  billig 
fjernvarme.

Novi – udviklingscenter for virksomheder – har i 
mange år været grobund for mange nye virksom-
heder  specielt  inden  for  forskellige  former  for 
teknologi.

Man kan ikke undgå at være lidt stolt som nord-
jyde, når folk rundt om i landet taler om Aalborg. 
Jeg havde for nylig en god ven på besøg som ikke 
havde været i byen i en del år. Han kommentere-
de ”det er  da helt  vildt  hvor mange mennesker 
der er på gaden – der er da fuld gang i jeres by”. 
Han har ret. Det er ikke uden årsag at man har 
døbt byen som ”the little big City”.
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Garden Party

Onsdag den 2.  juli  startede 4.  juli  festlighe-
derne tradition tro med Garden Party i Aal-
borg Klosterhave.
 
Vejret så noget truende ud ved starten, men 
klarede op undervejs og endte med høj sol, så 
klosterhaven tog sig ud på smukkeste vis.
 
Kl.  10 bød præsident Jens Søndergaard vel-
kommen  til  de  180  fremmødte  gæster  og 
medlemmer af DAK fra nær og fjern.
 
Atter  i  år  stod  bestyrelsen  og  de  trofaste 
hjælpere for servering af øl, vand, vin og ka-
gemand, der blev nydt, mens snakken gik liv-
ligt mellem de fremmødte.
 
Underholdningen var atter i år lagt i hænder-
ne på Aalborg Air Base Brass Band, der tradi-

tionen tro leverede god velspillet musik un-
der hele arrangementet.

Præsident Jens Søndergaard fortalte lidt om 
sine oplevelser fra familiens tur til Californi-
en i  foråret  med bl.a.  besøg på et  universi-
tet og  uddelte  herefter  studielegatet  til 
Mathias Hyldgaard,  der skal  studere på San 
Diego University.

I  godt  selskab går  tiden hurtigt  og  Garden 
Partyet sluttede.
 
Tak til  alle for et godt Garden Party og en 
stor  tak  til  Charlotte  og  Jens for  lånet  af 
Klosterhaven.
 
Billederne er taget og skænket af foto-
graf Jørgen Nøhr. 
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En tur over Atlanten
Vi kan ikke skjule, at vi stadig er fascineret af det store land 
mod vest, - Amerika!

De nordjyske bånd over Atlanten har gennem århundreder 
været meget stærke. Ca. 60.000 nordjyder har taget turen 
over Atlanten til  Amerika og har slået sig ned.  De fleste 
fandt lykken og etablerede sig med familie, erhverv og en 
driftig ny tilværelse. Ja, - de drog ud, men de glemte ikke, 
hvor de kom fra. Og netop det ser vi overalt i dagens USA 
med museer, gadenavne, firmanavne, bygninger o.s.v., men 
udvandringerne skete nok med tyngde til staterne Iowa og 
Nebraska – altså det midt-vestlige USA. Det var, og er, her 
den gode landbrugsjord findes og den dag i dag findes lokalt 
steder, hvor næsten halvdelen af indbyggerne er af nordjysk 
afstamning. Delstaten Utah skal også nævnes, fordi mange 
af de udvandrede nordjyder var/blev mormoner og de slog 
sig ned i Utah, hvor de stadig er i stort tal.

Og når vi nu har nævnt Iowa, er det jo Elk Horn, som i 
nutiden med sit Emigrant museum viser og fastholder hi-
storien om de, der drog ud og slog sig ned. Her gøres et 
fantastisk stykke arbejde for at vise relationerne til  Dan-
mark.

Danish Emigrant Museum, Elk Horn

HUSK –  Rebildselskabet  holder  sit  årsmøde i  Elk  Horn 
2015.
 
Ja – USA er spændende og fascinerende! Verdens yngste og 
største  demokrati!  Her  lidt  fakta  om,  hvordan  man  har 
lavet forfatningen, der holder det hele sammen. Det hele er 
”skruet” sammen på en samtidig ”finurlig” og stærk måde. 
Og bemærk – det skete alt sammen i år 1887, hvor de første 
danske udvandrere var med til at stemme den nye forfat-
ning igennem!
 
USA´s præsident er valgt af folket!
Men, - der er en joker; - ”Valgmandssystemet”! Hver delstat 
tildeles  valgmænd i  forhold  til  delstatens  befolkningstal. 
Eks.  har  den  tættest  befolkede  delstat,  Californien,  55 
valgmænd og en af de tyndest befolkede delstater, Wyom-
ing, har 3 valgmænd. Det er nemlig sådan, at den præsident 
kandidat, der får flest stemmer i delstaten også derved vin-
der alle delstatens valgmænd. Der er i alt 538 valgmænd i 
det samlede valgmandskollegium og det vil i praksis betyde, 
at  en  præsident  kandidat  skal  have  vundet  mindst  270 

valgmænd for at blive præsident. Det ”finurlige” i systemet 
har været set to gange – i 1888 og senest i 2000, hvor den 
ene kandidat, (Al Gore), havde fået flest befolkningsstem-
mer,  men  den  anden  kandidat,  (George  Bush),  via  valg-
mandsystemet opnåede at vinde flest valgmænd og dermed 
blev præsident – (vi husker omtælling af stemmerne i del-
staten Florida, som meget knebent gav Bush flest befolk-
ningsstemmer i Florida og dermed vandt han alle valgmæn-
dene i Florida).

Vi har præsidentvalg hvert 4. år, men amerikanerne må til 
stemmeurnerne hvert andet år.

Lovgivningen er forankret i  Kongressens to kamre; -  SE-
NATET og REPRÆSENTANTERNES HUS.

Senatet:  Hver delstat har to senatorer i  Senatet og de er 
valgt for seks år. En tredjedel af Senatets medlemmer er på 
valg ved valgene hvert andet år. Vicepræsidenten har plads i 
Senatet.

Repræsentanternes Hus: Hver delstat har et antal pladser i 
Repræsentanternes  Hus  i  forhold  til  delstatens  befolk-
ningstal. Repræsentanternes Hus har 435 pladser og repræ-
sentanterne er alle valgt for to år.

Senatet  og  Repræsentanternes  Hus  er  som nævnt  LOV-
GIVENDE (samt andre parlamentariske opgaver).  For at 
en lov kan underskrives af Præsidenten, kræves der koordi-
nering  mellem Senatet  og  Repræsentanternes  Hus  og  en 
lovtekst kan kun vedtages,  hvis  der er flertal  for i  begge 
kamre. Der er undtagelser (veto-ret, m.v.), men det vil blive 
for snørklet at beskrive disse ting her.

Midt  imellem de  to  kamre  har  vi  KONGRESSEN med 
Præsidenten og hans regering (administration). Kongressen 
er den UDØVENDE magt.

Og ved siden af og over det hele har vi retssystemet, som er 
selvstændigt  og  udenfor  påvirkning,  som DØMMENDE 
magt.

Og se, - det fungerer! Måske har vore kære, som drog ud og 
slog sig ned tænkt på netop dette! De kom til muligheder-
nes land, hvor der var plads og behov for ideer, virkelyst og 
flid. Vi kan da ikke undlade at glædes over de mange fanta-
stiske historier om, hvordan de, der drog ud, har skabt en 
ny tilværelse fra ingenting til betydende størrelser i dag. Vi 
holder af at høre om det –  vi vil rigtig gerne se det. Det 
forudsætter alt sammen, at vi har de allerbedste relationer 
og venskabsbånd i det dansk-amerikanske, hvor vi kender 
hinanden og dyrker hinanden. Vi må og skal  følge med i 
udviklingen på den anden side af Atlanten. Rigtig mange af 
os  har  oplevet  amerikanernes  gæstfrihed,  deres  interesse 
for andre og deres medleven og offervilje. Generationerne 
har ikke ændret på dette. Udfordringerne fremadrettet for 
de dansk-amerikanske relationer kalder på, at vi gør noget 
ved det! Og det vil vi i Dansk Amerikansk Klub!

Jens Søndergaard
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Grib chancen!
Kære DAK medlemmer!

Grib chancen og tag med til Sydstaterne med en uges 
rundrejse, forud for Rebild Selskabets årsmøde i Om-
aha, Nebraska.

Vi flyver fra Aalborg til Amsterdam og videre til Atlan-
ta,  den 15 april, hvorfra vor rejse starter i Vans, første 
stop er New Orleans, herfra til Memphis og videre til 
Nashville. Over Great Smoky Mountains, og tilbage til 
Atlanta, efter en uges rund-tur flyver vi Omaha. hvor 
årsmødet afholdes.

Rejse retur: Den 26 april med fly fra Omaha -  At-
lanta-  Amsterdam og  Aalborg  med  ankomst  den  27 
april, til en pris af ca. kr. 14.200,- incl. hotelovernat-
ning i standard dobbeltværelse med morgenmad.

I  prisen er  ikke inkluderet  brændstof,  øvrig  forplej-
ning og entreer m.v.

Interesserede må henvende sig til undertegnede senest 
den 20 januar 2015 af hensyn til  rejsens videre plan-
lægning.

Inger og Egon Østergaard.
Mellem Broerne 17, 9400 Nørresundby

tlf. 98 170511 / 40747126

Thanksgiving 2014
Dansk Amerikansk Klub’s Thanksgiving dinner er nu gen-
nem mange år blevet til en fest vi prioriterer højt og altid 
glæder os til at deltage i.

Så torsdag aften den 27. november mødtes vi på ”Orkide-
en” med godt og vel 60 andre glade gæster.

Vi blev budt pænt velkommen af bestyrelsen og samledes i 
Barlokalet til en dejlig velkomstdrink, hvor vi fik hilst på 
hinanden og ordnet det økonomiske med kasserer Bjarne.

Efter en god tid med hyggesnak var maden klar. Der var 
dækket flot op i festsalen. Jens Søndergaard bød velkom-
men og chefkokken kom og introducerede menuen (farse-
ret kalkun med mashed potatoes og andet lækkert tilbe-
hør). Inden vi spiste sang vi ”Regnvejsdag i november” og 
Karsten spillede for på guitaren – dejligt.

Der var god grund til at vi havde glædet os, kalkunen og 
tilbehøret  var  simpelthen  så  lækkert  og  veltilberedt  at 
nogle senere måtte erkende de havde spist over evne. Der 
var rigtig god stemning og snakken gik livligt omkring ved 
bordene.

Jens måtte ringe flere gange med klokken for at komme til 
orde, men inden han løftede sløret for aftenens videre pro-
gram, skulle vi synge endnu en sang, måske apropos den 
gode mad blev foreslået ”Der er så meget der kan trykke”. 
Efter sangen fortalte Jens , at der var lavet en aftale med en 
Dansk/Amerikansk  familie  om  at  vise  deres  hjem  og 
Thanksgiving  traditioner  over  Skype.  Det  var  malerme-
ster  Bent og Flavia Andersen, Sea Harbour, Californien, 
der havde samlet 18 familiemedlemmer til den store fest. 
Vi kunne se dem på storskærm og de kunne se os. Det var 
et rigtigt godt tiltag, lyden drillede, men vi fik et rigtigt 
godt indtryk af deres hjem og hvordan de fejrer Thanksgi-
ving. 

Derefter sang ”This Land is Your Land” og så var der lun 
æbletærte med flødeskum og kaffe og kransekage.

Egon Østergaard fik ordet og fortalte om en planlagt tur i 
april 2015 til Sydstaterne.

Festen blev rundet af ved Jens Søndergaard, hvor han tak-
kede for  deltagelsen og mindede om næste arrangement 
”Torskegildet” til februar. Den festlige aften sluttede med 
”Skuld gammel venskab rejn forgo”
 
Tak for et super godt arrangement.
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Borgmesterfrokost 2014
Et af D.A.K.’s helt  store arrangementer,  Borg-
mesterfrokosten,  der traditionen tro blev holdt 
på Hotel Hvide Hus den 3.  juli,  havde i  år 120 
begejstrede deltagere. Da en veloplagt toastma-
ster,  Karin Færløv,  bad alle  tilrejsende fra  USA 
om at rejse sig, fik vi alle syn for, at der var rigtig 
mange der havde taget den lange tur over Atlan-
ten.

Efter  præsident  Jens  Søndergaard,  havde  budt 
velkommen til alle de mange gæster, gik vi straks 
i gang med sild og snaps, der altid er en sikker 
vinder på menuen.

Så blev det tid for udnævnelsen af ”Borgmester 
for en dag”. Her var der jo en stor nyhed , idet 
det var første gang vores nye borgmester,  Tho-
mas  Kastrup-Larsen,  skulle  aflevere  nøgle  og 
borgmesterkæde. Det klarede han med stor eks-
pertise, og manden der modtog den ærefulde ti-
tel var Peder Høy fra Californien som har opar-
bejdet  og  drevet  en  kæmpe kvægfarm.  Han er 
også rigtig aktiv når det gælder om at fremme de 
dansk-amerikanske relationer.

Efter hovedretten, der igen i år var en velforsynet 
buffet, med mange gode retter, var blevet nydt, 
var  det  ”Talen  for  Amerika”  der  stod  på  pro-

grammet.  Det  var  den  tidligere  præsident  for 
Rebildselskabet,  Karl  Nielsen,  der  skulle  holde 
den. Han tog udgangspunkt i sit eget liv, som han 
fortalte levende og med megen humor om. Den-
ne tale blev flere gange afbrudt af megen latter 
fra tilhørerne.

Så stod den på kaffe og flødeskumslagkage. Og så 
kunne maven heller ikke klare mere.

Til sidst fortalte den nye borgmester, Peder Høy, 
om hvordan han havde erobret Amerika, og det 
var bestemt ikke mindre morsomt end den tidli-
gere  taler.  En  god  borgmester  vi  har  fået  – 
desværre ville han ikke love lavere skatter.

Efter  en  kort  afslutning  ved  præsidenten,  blev 
scenen overladt til  præsidenten for The Majors 
Club, Peter Ørum, der atter, med stor ekspertise 
fik den nye og gamle borgmester til sammen at 
plante  et  flot  birketræ.  Han fik også  tid  til  at 
overrække en check til D.A.K. og var til afslut-
ning vært ved en reception på hotellets terrasse.

Et herligt arrangement var forbi.
 

Flemming Pedersen
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Hr. borgmester, mine damer og herrer! 

Tak  for  indbydelsen 
til Martha og mig til 
denne  traditionsrige 
frokost og for at give 
mig ordet for et øje-
bliks minder.

Min  bedstemors  sø-
ster  var  gift  med  en 
dansk  skrædder,  og 
de boede i Waukegan 
lidt  nord  for  Chica-
go.

I 1945, da Verdenskri-
gen var slut fik min familie, som så mange andre 
herhjemme, der havde slægtninge ”over there” - 
sendt spændende gavepakker,  især vistnok fyldt 
med tøj og tobak. De voksne delte cigaretter og 
pladetobak,  og jeg,  der  var  6  år,  fik en T-shirt. 
Det hed den nu ikke dengang, for det var faktisk 
bare en undertrøje, men den havde tryk på forsi-
den. Teksten var Johnson Sea Horse, så den var 
meget smart, og jeg var meget stolt af den.

For en ung landmand som mig nogle år senere var 
det ikke nemt, nærmest umuligt, at tjene penge 
nok til at købe egen gård. Men jeg havde hørt om 
firmaer,  der ansatte folk til  arbejde i  Grønland, 
hvor  man  som bulldozerfører  i  4  måneder  om 
sommeren kunne tjene lige så meget som en fo-
dermester herhjemme på et helt år.

Så jeg sendte brev med ansøgning til tre firmaer i 
København…og hørte intet fra dem. Men de vid-
ste selvfølgelig heller ikke, hvilken flot fyr, jeg var. 
Nu var der kun et at gøre, og det, gjorde jeg: Jeg 
købte en billet til færgen fra Århus til København 
og tog en taxa til Danish Aretic Contractors, hvor 
jeg blot fik at vide, at de havde de folk, de skulle 
bruge.  Det  næste  sted  sagde  de  venligt:  Vi 
skriver, hvis vi får brug for flere.

Men  hos  Standard  Electric  i  Hellerup  blev  jeg 
kaldt ind til samtale, og det gik meget godt, indtil 
de  spurgte:  -  Karl  Nielsen,  hvor  meget  har  De 
kørt med bulldozer?

Nu havde min mor jo lært mig, at jeg ikke måtte 
lyve, så jeg sagde; at jeg havde kørt meget med 
traktor, så jeg måtte vel også kunne lære det med 
bulldozeren. Og hvad tror De så der sker, hvis De 
ikke lærer det?

Meeen, hvis jeg havde lyst kunne jeg blive køk-
kenmedhjælper på 12 måneders kontrakt, for som 
de også sagde ''Vi har gode erfaringer med folk 
fra landet”.

Min stillingsbetegnelse blev General Helper, men 
generalen kom aldrig, så jeg måtte vaske tallerke-
ner selv i 2 år.

Endelig kunne jeg vende hjem, købe min første 
gård og gifte mig med Martha, der i mellemtiden 
- og efter at have skrevet 300 breve til mig - var 
blevet gammel nok til at blive gift.

Mange år senere blev vi ringet op af en sælger, der 
tilbød os andele i oliekilder i Texas, hvor jeg hav-
de gode venner fra tiden i Grønland. Så vi inve-
sterede beskedent og begyndte også at arrangere 
ture derover og til andre stater for andre investo-
rer. På en af disse ture lærte vi et ægtepar fra Hals 
at kende, og de foreslog os at blive medlemmer i 
Rebild Selskabet.

Det har givet mange gode oplevelser, og indtil nu 
har vi besøgt vist 45 af Staterne.

På  et  tidspunkt  fortalte  Folketingets  tidligere 
formand, Christian Mejdahl, mig, at han blev vist 
formand,  fordi  det  var  ham,  de  havde  mindst 
imod. På samme måde blev jeg valgt til Præsident 
for  Rebild  Selskabet,  da  Årsmødet  fandt  sted i 
Denver, Colorado. Så jeg kunne sige som Clinton, 
Bush og Obama, at jeg blev valgt til Præsident i 
USA.

På denne dag i  Dansk Amerikansk Klub vil  jeg 
udtrykke min glæde ved at være medlem også her, 
hvor  vi  har  haft  mange  gode  oplevelser,  ikke 
mindst her i  Aalborg.  Tak også for det arbejde, 
der gøres blandt jer til gavn og glæde for VEN-
SKABERNE MELLEM DANMARK OG USA.
                  
                          
                          

Talen fra Amerika



 DANISH AMERICAN NEWS NR. 84  DECEMEBER 2014                                                         

SIDE �                                                                                                                                                     9

Burger & Budweiser
Ja, det var titlen på invitationen til det virksom-
hedsbesøg Nykredit i Aalborg havde sendt klub-
ben. 

Nykredit lokkede ikke kun med mad og drikke, 
men også med et foredrag om den amerikanske 
økonomi og dens fremtidsudsigter. Det fik 52 af 
vore medlemmer til  at  møde op hos Nykredit 
onsdag den 3. September.

Her fik vi en kort orientering om Nykredit, in-
den vi blev budt på Burger & Budweiser. Da de 
hjemmelavede  burgere  og  diverse  drikkevarer 
var fortæret, fik vi et forrygende foredrag om de 
amerikanske  samfundsforhold  og  økonomiske 
udsigter.  Cheføkonom  Ulrik  Bie,  tidligere  fi-
nans-attaché  ved  Danmarks  ambassade  i  Was-
hington, tryllebandt os i en time og tyve minut-
ter med sin viden på dette felt.

Efterfølgende var der stor spørgelyst, og vi gik 
derfra en god oplevelse rigere. 

DAK og DAK’s jubilæumsfond af 1982 skifter bank
Da vores nuværende bank tilsyneladende bliver 
ved  med  at  pålægge  klubben  og  klubbens  ju-
bilæumsfond det ene gebyr efter det andet, har 
bestyrelsen besluttet at det er på tide at skifte 
bank.

Præsident og kasserer har været ude for at son-
dere  mulighederne,  og  valget  faldt  på  Nørre-
sundby Bank. Her har vi fået en meget imøde-
kommende og fin modtagelse og god vejledning, 
især om mulighederne for at investere klubbens 
og fondens midler.

Processen med at skifte bank blev iværksat me-
dio  november,  og  alt  burde  være  på  plads  når 
dette  læses.  Kontingentindbetaling  kommer  til 
at foregå på sædvanlig vis, men vær opmærksom 
på,  især hvis  man bruger netbank, at  klubbens 
kontonummer  (det  sidste  nummer  på  indbeta-
lingskortet ) er ændret.
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Fredag d. 3.oktober blev der afholdt Countryfest i 
Dansk Amerikansk Klub. Festen blev holdt hos 
Inger og Egon Østergård i deres dejlige festlokale 
på Østergård i Haldager.

Formand Jens Søndergård bød os velkommen og 
takkede Inger  og  Egon for  at  vi  måtte  benytte 
deres festlokale og hjælpen med at stille borde op 
osv.

Bestyrelsen  havde  pyntet  op  med  amerikanske 
flag og halm på gulvet.

Vi fik dejlig mad og Kai Werner spillede op til 
dans.

Alle de fremmødte, ca. 50 deltagere, havde været 
i  gemmerne og  fundet  cowboy hatte  osv.  frem. 
Alle havde en dejlig aften, med livlig snakken un-
der middagen. Der blev danset flittigt.

Undervejs var der linedans med Linnea Ryhl, og 
vi sluttede traditionen tro af med at synge Skuld 
Gammel Venskab Rent Forgå.

Tak til  bestyrelsen,  Inger og Egon for en dejlig 
aften, med håbet om at succesen gentages til næ-
ste år.

Karen Marie Christensen

Countryfest i DAK

Hjemmesiden - www.dansk-amerikansk-klub.dk
Vor hjemmeside skal moderniseres og gøres lettere og mere brugbar at arbejde med. Dette vil 
indledningsvis ske i løbet af december måned. Derfor vil der i julemåneden være en lille uge, 
hvor der ikke er forbindelse til siden. 

Efter denne korte nedlukning vil i se, at der sker en stadig udvikling af siden, indtil der er alle 
de funktioner vi ønsker. Derefter vil der selvfølgelig ske endnu flere ajourføringer og nyheds-
indslag end vi er vant til. Der vil også blive mulighed for dig, som medlem, at kommunikere 
med bestyrelsen, samt tilmelde sig til klubbens arrangementer. Så, glæd dig til denne julegave.

Flemming Pedersen
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Generalforsamling
Aalborg, 1. december 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Ame-
rikansk Klub, Aalborg 

Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 13. marts 2015, kl. 20.00. Sted offentliggøres senere 
pr. email.

Ifølge klubbens vedtægter er dagsordnen:

1. Valg af dirigent.
2. Præsidenten aflægger beretning for det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af præsident (kun ulige år)
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 års periode.
7. Valg af 2 revisorer for 1 år.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i 
hænde på præsidentens adresse senest den 1. marts 2015.

Inden generalforsamlingen, kl. 19.00 , vil der være spisning, hvor der serveres et luksus stjerneskud, 
med øl, vin og vand til en pris af kr. 100,-.

Tilmelding til spisningen nødvendig.

Efter generalforsamlingen vil der være et kulturelt indslag.

Bestyrelsen

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg, og om de evt. er villige til genvalg, samt indkomne forslag vil blive 
offentliggjort på vores hjemmeside www.dansk-amerikansk-klub.dk inden generalforsamlingen.

http://www.dansk-amerikansk-klub.dk
http://www.dansk-amerikansk-klub.dk
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D.A.K. 
Dansk Amerikansk Klub 

Præsident 
Jens Søndergaard 9886 7025                                 
faldt@dlgmail.dk

Vicepræsident 
Niels Voigt Guldbjerg 5128 9104                          
aab.1958@live.com

Kasserer 
Bjarne Jakobsen 3023 7030                                   
bjarne@bajak.dk

Sekretær 
Annelise Knudsen 9838 2279                               
apknud@privat.dk

Flemming Pedersen 2140 1120                              
flemmingviking@yahoo.dk

Marianne Dausel 9857 3397                                    
mordausel@mail.dk

Susanne Skov 2060 6289                                           
susanne@skov.mail.dk

Danish American News redaktion: 
Niels Voigt Guldbjerg

Tidselbakken 16
9310 Vodskov

aab.1958@live.com  5128 9104

Udgiver:
Dansk Amerikansk Klub

Faldtvej 15, Præstbro
9330 Dronninglund

Oplag:
325 eksemplarer

Næste blad udkommer:
Juni 2015

Deadline:
1.  maj 2015

Husk at melde adresseændring (også 
email) til D.A.K. til dak@stofanet.dk  så 

du fortsat kan få vores blad!

Aktivitetskalender 

Fiskespisning 
Fredag, d. 6. februar kl. 18.30

Marinestuen, Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg

---

Generalforsamling 
Fredag, d. 13. marts, kl. 20.00

N.B.: Spisning starter, kl. 19.00
Sted offentliggøres senere pr. email

---

Sommerudflugt 
Søndag, d. 31. maj, kl. 10.00

Sted offentliggøres senere pr. email
og på hjemmesiden

OBS!!  
Husk tilmelding til alle arrange-

menter 

Marianne Dausel 9857 3397                           
mordausel@mail.dk     
Susanne Skov 2060 6289                                 
susanne@skov.mail.dk                   

Senest 8 dage før arrangementer
og meget gerne pr. mail


