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Danmarks ældste Skodaklub

Informationer:
Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk
www.autoklubskoda.dk
Klublokale:
Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge
Formand:

Jens Ole Larsen – Hyldemosen 4 – 2730 Herlev
Tlf:20604762

Kasserer:

Arne Edelhard – 2300 København S
Tlf.: 28124786 mail: lufraso@outlook.dk

NæstFormand:

Johan Asring – 4140 Borup
Tlf.: 29897006

Best.
medlem

Rene Jensen – Per Olsen

Deadline: Nr. 2/2020 som udkommer primo maj måned
er d. 10. april 2020

Aktivitetskalender 2020
(landsdækkende)
Klubmøder
Første Søndag i måneden kl.12.00 - 15.00
Skoda Køge Tangmosevej 110, 4600 Køge

Søndag d. 2 februar: Ringsted Radiomuseet
Se mere inde i bladet

Søndag d. 1 marts:

Generalforsamling

Søndag d. 5 April:

Samlermuseet i Stege
Se mere inde i bladet

Søndag d. 5 3maj:

Klubdag Køge
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Forsættelse fra blad 4/2019

Den Tjekkiske Republik gennemførte også et
gennemførlighedsundersøgelse for en ishockeybane. Vi håber, at
Ulaanbaatar-administrationen vil bruge denne verdenskendte tjekkiske
teknologi til ishockey.
I fremtiden håber vi at samarbejde om skovbrug, landbrug, miljø (især
akvakultur), byplanlægning, infrastruktur og civil luftfart, i forbindelse
med de vellykkede implementerede tjekkiske udviklings- og
samarbejdsprojekter. Vi planlægger at få finansiering til disse projekter
fra EU og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling.
Ambassadens arbejdsbyrde er øget siden åbningen af et nyt
visumansøgningscenter i Ulaanbaatar. Desuden accepterer den tjekkiske
ambassade også ansøgninger om beskæftigelseskort optil 1.000 mongolere
under den tjekkiske regerings beslutning. Undersøgelser viser, at der er
over 10.000 mongolere, der studerer eller arbejder i Tjekkiet. Ikke desto
mindre er antallet af mongolere, der er interesseret i at rejse til sit land,
stigende. Og det kkan muligvis øge kvoten for mongolske arbejdere?

Vi kan ikke benægte betydningen af åbningen af et VFS Center, for at
behandle og acceptere ansøgninger om Schengen-kortsigtet visum til
Mongoliet. Mongolere kan nu ansøge om visum via internettet og hermed
reducere risikoen for at møde en falsk formidler. Der er ingen grænse for
antallet af ansøgninger, der kan indsendes.
Med hensyn til ansættelseskortet træffer den tjekkiske regering
beslutninger herom. Hvis regeringen beslutter at øge kvoten, vil vores
ambassade øge vores menneskelige ressourcer. Ved at gøre det kan vi
forbedre vores kapacitet og registrere over 300 ansøgere til
ansættelseskortet via telefon.
Fra mit synspunkt er det nødvendigt at give mongolere mulighed for at
arbejde i deres hjemland ved hjælp af tjekkiske investeringer og smarte
løsninger. For eksempel byggede tjekkiske Khaanzaa Company et
spildevandsrensningsanlæg, og Finep Company byggede en lejlighed i
Orkhon-provinsen. For sådanne projekter og udviklingsarbejde ville det
være mere effektivt at inddrage mongoler.
Er der nogen projekter, der er igangværende siden den tidligere
ambassadørs tid?
Det meste af vores arbejde er fokuseret på offentlig diplomati. Vi
fokuserer også på at fremme tjekkiske kulturer i Mongoliet. Vores
ambassade genoptager sin kampagne for at screene tjekkiske film en gang
hver anden måned med mongolske undertekster. Vi får også to pladser til
European Day-arrangementet i år. Derudover forbereder vi os på meget
flotte arrangementer, der falder sammen med to vigtige historiske
begivenheder for Tjekkiet.
Ambassadører er som ledere. Det arbejde, jeg laver i Mongoliet, ligner det
arbejde, jeg tidligere gjorde i Danmark. Jeg skal lede folk, beslutte
ambassadens aktiviteter, sende relevant information tilbage til Tjekkiet,
udvikle forhold og kommunikation med mongolerne og styrke

komfortable, når de besøger os. I den forbindelse samarbejdede vi med
ejere af Sky Plaza i år og genopbyggede vores sikkerhedskontor, så folk,
der kommer til at modtage konsulære tjenester, ikke venter udenfor.
Værelserne i vores ambassade har også ændret sig lidt. Vores politiske
afdeling flyttede til Sky Plaza, og vores konsulære afdeling vil være hos os
i den nuværende bygning. Vi gjord alt dette, så den nye ambassadør, der
kommer om et halvt år, kan arbejde uden problemer. Det er med andre ord
mit middel til at videresende de gode projekter, jeg startede.
Oversættelse: Henning Silfverberg

