
 

                                                                                  
DEN DANSKE KLUB I LIECHTENSTEIN 

Bestyrelsen 
 

Generalforsamling 2022, med kegling  

Torsdag den 24. februar klokken 18.00 i Haag, CH 
 

Kegling for alle 18.00 – 19.00, Fællesspisning, Generalforsamling 20.00 – 21.00 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Maise. Referent: Carsten 

 

2. Godkendelse af sidste års referat 

Referat fra sidste års generalforsamling blev enstimmigt godkendt. 

 

3. Formandens beretning 2021 

Også for den danske klub i Lichtenstein blev året 2021 et år i coronaens skygge.  Årets første 

arrangement var generalforsamlingen den 16.03.2021. For første og forhåblig eneste gang blev den 

holdt online. Det var, tror jeg, et uønsket alternativ til vores traditionelle GV hvor vi har mulighed for 

at forbinde generalforsamlingen med spisning og i reglen en aktivitet. Jeg håber at det velkendte 

danske slik som vi kunne sende til alle deltagere gav en lille følelse af sammenhørighed og hygge. 

 

Til Sankt Hans var egentligt planlagt at vi skulle til en spejdeplads i Vorarlberg. Igen spillede coronaen 

os et puds. Med vorsamlingsforbud og 3G var det ikke muligt at afholde festen. Heldigvis fandt vi et 

godt alternativ. Strit og Dani stillede deres have til rådighed for en Sankt Hans fest – meget mere kan 

man ikke ønske sig. Der blev fyret op under grillen for kød og pølser. Både mad og drikkevarer var der 

nok af. Vejret var godt og vi havde en Sankt Hansfest der ikke savnede noget. Vi havde endda et bål i 

en tønde og en heks. Heksen var blevet lidt tør, fordi hun blev benådet i 2020 og hun røg og spruttede 

så naboerne også fik glæde af hende. Glæde havde naboerne sikker også, da de lidt senere kunne høre 

en yndefuld potpourri af de danske sommersange som smukt udbredte sig over Vaduz og Liechtenstein. 

I det mindste var der ingen der kastede noget efter os. Endnu en gang tak til Strit og Dani for at 

stille have til rådighed for vores fest, ukompliseret og med så kort varsel. 

 

Fredag 17.09.2021 havde vi et kulturellt arrangement i klubben. I Bad Ragaz samlede vi en gruppe til 

en rundvisning i open-air kunstudstillingen  «RagARTz 2021». I Bad Ragaz var ca 400 kunstværker 

samlet under åben himmel. Vi blev ført rundt af en meget motiveret guide som gav os indblik i 

kunstværkerne og også deres historie og små anekdoter om kunstværkerne og kunstnerne.  

Efter rundvisningen spiste vi sammen på et lokal pizzaria - udenfor pga. coronaen. 

 

Som endnu et spontant arrangement inviterede vi til ølsmagning i Brew i St. Gallen. Brew er en kendt 

bar i St. Gallen som bliver drevet af Ole Lind. Som man kan ane af navnet, er værten dansk. Vi var ca 

15 deltagere som fik en tur i øllens smagsnuancer guided af Ole. Der var øl til enhver smag og også 

meget alternativ øl, som der sikkert også er nogen der kan lide. Vi blev ikke kun ført igennem vidt 

forskellige smagsretninger af øl, men fik også indblik i hvordan øl bliver brygget og hvordan man kan 

variere smagen. Det var endnu et kulturelt og lærerigt arrangement fra den danske klub. 

 

Disse to arrangementer er en type som vi gerne ville have flere af. Mindre og spontane arrangementer 

som giver os muligheden for at opleve noget sammen i klubben. 
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Julefrokosten, vores sidste arrangement i 2021 måtte vi desvære aflyse i sidste øjeblik dels pga. at 

vores medlemmer i Østrig ikke kunne deltage og dels fordi vi måtte forvente at også medlemmer fra 

Schweiz ville melde fra som følge af smittetrykket.  

 

Til slut vil jeg gerne takke alle medlemmerne som, trods forhindringerne som blev lagt i vejen for de 

normale klubaktiviteter, deltog i både de faste, men også i de extraordinære arrangementer vi kunne 

gennemføre. Jeg ser tilbage på et år hvor vi ikke kunne afholde vores fester som vi plejer, men også et 

år hvor vi havde nye og interessante arrangementer med mange deltagere. 

Jeg håber at vi i 2022 kan afholde vores normale fester og samtidig afholde diverse små extra 

arrangementer og dermed lade det trælse fra 2021 blive dèr og tage det gode med os ind i fremtiden.   

 

Jeres formand 

Maise 

Februar 2022 

 

4. Fremlæggelse af regnskabet 

33 betalende medlemmer 

7 bestyrelsesmedlemmer 

2 æredsmedlemmer 

Underskud 2021: CHF 83.13 

 
Der Vorstand, Kassierer und Revisor wurden durch die Versammlung einstimmig entlastet. 
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5. Valg af Formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Valg af formand. Maise blev enstemmigt genvalgt til formand. 

Isabella har valgt at træde tilbage pga. flytning. Generalforsamlingen og bestyrelsen takker Isabella 

for hendes indsats. 

Resten af bestyrelsen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Som nyt bestyrelsesmedlem blev Karina valgt. 

Felix blev enstemmigt genvalgt som revisor. 
 

6. Nye medlemmer 

Anita (Karins datter) 

Holger fra Vorarlberg 

Bestyrelsen opforderer alle til at hjælpe med at knytte kontakt til danskere som bor i Østschweiz, 

Liechtenstein og Vorarlberg og informere dem om klubben. 
 

7. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet forbliver 40 CHF for alle over 18 år. Alle bedes betale over IBAN, TWINT eller senest 

til sankt Hans. 
CHF 40.00 pr. medlem over 18 år, Børn er gratis 

Som sidste år har I mulighed for at indbetale bidraget på vores konto hos 

Liechtensteinische Landesbank: 

Dänischer Verein im Fürstentum Liechtenstein/Den danske Club 

Postfach 376 

9490 Vaduz 

IBAN: LI44 0880 0000 0561 8597 4 

BIC: LILALI2X 

 

8. Homepage 

Eventuelle ændringer og bidrag til hjemmesiden samt billeder bedes sendt til Rikke. 

 

9. Fremtidige arrangementer Husk: SAVE THE DATE til alle arrangementer 😊 

Julefrokosten 2021 blev desværre aflyst. Bestyrelsen foreslår at holde     

a) Påskefrokost lørdag den 02.04.2022 i den reformerede  

kirkesal i Vaduz. 

Tilmelding og infos hos Rikke på rikke.erler@gmail.com senest 24.03.2022 

Se vedhængt indbydelse 😊 

b) Søndag den 19.06.2022 holder musikskolen i Vaduz en koncert i   

Gemeindesaal i Triesen med skandinavisk musik. Bagefter holder den svenske 

Klub i Liechtenstein deres midsommerfest. Klubben medarrangerer ikke denne 

koncert. Evt. kan man træffes før eller efter koncerten til en kop kaffe. 

c) Sankt Hans fest søndag den 26.06.2022.                                

    Tid og sted vil blive bekendtgjort to uger i forvejen. 

c) I efteråret arbejder vi med forskellige kortfristigt organiserede  

arrangementer som bliver forberedt. Medlemmerne opfordres til aktivt at 

komme med ideer. 

mailto:rikke.erler@gmail.com
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Efterårsweekend med overnatning i Crap La Foppa Flims lørdag-søndag 24. og 

25. September 2022. 

d) Julefrokost Søndag den 27.11.2022 traditionen tro i den reformerede  

kirkesal i Vaduz. 

f) Generalforsamlingen 2023 blev fastsat til Torsdag den 23.02.2023. 

 
10. Indkomne forslag. Senest 18. februar 2022 

Ø  
 

11. Eventuelt 

Det blev diskuteret, at vores navn «Den danske klub i Liechtenstein» evt. er et problem for at komme i 

kontakt med danskere i Vorarlberg og Østschweiz. Vi ser vores geografiske område meget større end 

Lichtenstein. En tilflytter til Vorarlberg eller Østschweiz begynder nok ikke som det første at søge på 

en klub/forening i Lichtenstein. Bestyrelsen fik til opgave at forberede en navneforanding til 

fremlæggelse til næste generalforsamling. Vi blev enige om at udvide navnet på homepagen fra nu af 

og kun have det danske flag derpå. 

 

Vi startede ud med nogle sjove runder kegling, derefter var der fællesspisning. Vi afholdte 

derefter generalforsamlingen på sædvanlig vis og afsluttede aftenen med en runde hygge. 

 

Tak til alle medlemmer og bestyrelsen for at holde ved på trods af omstændighederne. 

 

Knus fra Maise med bestyrelsen 


