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Kl. 09.00 – 10.00 Ankomst og registrering 
 

Kl. 10.00  åbnes repræsentantskabsmødet af  

 landsformand, borgmester og lokalforeningsformand 

 

  Kulturprogram                         

 

Kl. 11.00 Repræsentantskabsmødets dagsorden 

 

Kl. 12.00 Frokost 

 

Kl. 13.00 Mødet genoptages 

 

Kl. 16.00 Mødet afsluttes 

  

Alle dokumenter vedrørende repræsentantskabsmødet findes på http://intra.foreningen-

norden.dk/moede-i-repraesentantskabet-2020/ og vil løbende blive opdateret.  

 

 

Ad dagsordenens punkt 1) Valg af dirigent 
 

Landsstyrelsen indstiller Peter Palshøj til dirigent. 

 

Ad dagsordenens punkt 2) Landsformandens beretning om virksomheden 
 

På repræsentantskabsmødet vil landsformanden Marion Pedersen aflægge den mundtlige beret-

ning. Skriftlig beretning for Foreningen NORDENs virksomhed 2019 ligger på nettet. 

 

Ad dagsordenens punkt 3) Landsstyrelsens forslag til Strategi 
 

Foreningens Strategi kan ses på nettet. Strategien blev erstattet af Vision på jubilæumsrepræsentant-

skabsmødet 2019 og ligger også på nettet. 

Landsstyrelsen indstiller, at Vision fortsætter uændret. 

  

Ad dagsordenens punkt 4) Forslag fra Landsstyrelsen 

 
Ingen forslag. 

 

Ad dagsordenens punkt 5) Forslag til behandling jf. § 7, stk. 4 
 
Forslag fra lokalafdelingen Odsherred/Holbæk: 

Fastsættelse af kontingenter: Lokalforeningen Odsherred/ Holbæk foreslår at den påtænkte forhøjel-

se af kontingentet udskydes til næste ordinære forhøjelse på repræsentantskabsmødet i 2022. Ved 

justeringen af kontingentet i 2022 skal der kun tages højde for en evt. ændring i Forbrugerprisindek-

set for perioden 2020/2021 Begrundelse: Lokalforeningen Odsherred/ Holbæk begrunder udskydel-

sen således: Flere lokalafdelinger har i foråret 2020 og hen over sommeren været nødt til at aflyse 

mange arrangementer og udflugter på grund af Coronanedlukningens følger med forbud mod for-

http://intra.foreningen-norden.dk/moede-i-repraesentantskabet-2020/
http://intra.foreningen-norden.dk/moede-i-repraesentantskabet-2020/
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samlinger. Vi mener derfor ikke at det er rimeligt at medlemmerne skal betale et højere kontingent 

for 2021/22 når de ikke har fået noget for deres medlemskontingent i hvert fald i første halvdel af 

2020. 

 

Landsstyrelsen indstiller, at repræsentantskabet vedtager forslaget, hvilket betyder at forslaget til 

dagsordenens punkt 8 udgår. Landsstyrelsen ønsker, at den tidligere turnus vedrørende kontingent-

forhøjelserne udskydes med et år.  

 

Forslag fra lokalafdelingen i Thisted:  

Efter at have fejret foreningens 100-års jubilæum med stor succes og manges deltagelse, opfordrer 

vi landsforeningens ledelse til at udarbejde en handlingsplan for foreningens videre gang de næste 

hundrede år. Man skal som bekendt ikke hvile på laurbærrene! 

Denne handlingsplan skal tage udgangspunkt i foreningens formål og vision for det nordiske arbej-

de, som allerede skrevet og vedtaget. Ved udarbejdelsen indgår hele foreningens organisati-

on/struktur og således kan man kalde det efter 360 graders eftersyn. 

Handlingsplanen skal kunne pege på faktorer, der vil være fremmende for at aktualisere foreningens 

formål og vision, - vise hvordan der kan opnås større medindflydelse/ inddragelse i politikudform-

ningen og debat, - vise hvordan der opnås større repræsentation af medlemmer/ aktive i alderen 30 -

50, - afdække foreningens interne kommunikationsveje og vise nye veje til et medlemsaktivt For-

eningen Norden. Endvidere skal handlingsplanen angive på hvilke måder de nordiske værdier, den 

fælles historie og vore sprog i fremtiden kan blive opprioriterede i uddannelserne m.m.  

En sådan handlingsplan med inddragelse af alle medlemmer bør kunne udarbejdes inden for kort tid 

efter behørig assistance fra eksterne rådgivere og fremlægges på et tillidsmandsmøde til drøftelse og 

beslutning senest i 2021. 

En gammel dansk talemåde lyder: ”Mens græsset gror – dør horsemor” - vi mener derfor, at det nu 

er på tide at sætte en ny plov i furen for at kunne så og høste i de næste 100 år. 

Det fortjener vi alle i foreningen og alle øvrige i vores dejlige Norden. 

 

Landsstyrelsen indstiller, at repræsentantskabet lader ovennævnte forslag indgå i en arbejdsgruppe, 

som landsstyrelsen nedsætter for at gennemgå Handlingsplanen med henblik på at iværksætte initia-

tiver i forlængelse af forslaget fra Thisted. Samtidig vil Visionsdokumentet og en vurdering af jubi-

læumsårets hvervekampagne indgå.   

 

Ad dagsordenens punkt 6) Vedtægtsændringer 

 
Landsstyrelsen har modtaget en anmodning fra Frederikshavn-Sæby afdelingen om de problemer, 

de havde haft i forbindelse med lån af kommunale lokaler. 

  

Landsstyrelsen indstiller, at tegningsretten bliver føjet ind i de kommende standardvedtægter for 

lokalafdelinger i form af en ny § 6: Lokalafdelingen tegnes i økonomisk henseende af formand og 

kasserer i forening. 

 

Ad dagsordenens punkt 7) Godkendelse af regnskaber 

 

Foreningen NORDENs regnskab for 2019 ligger på nettet sammen med revisionsprotokol samt ud-

talelsen fra foreningens kritiske revisorer.  

   

Landsstyrelsen indstiller regnskabet til vedtagelse. 
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Ad dagsordenens punkt 8) Fastsættelse af kontingenter 
 

Kontingentet for Foreningen NORDEN reguleres – som tradition - hvert andet år på basis af For-

brugerprisindekset. Da sidste regulering fandt sted pr. 2018 med virkning for 2019, skal kontingen-

terne reguleres på ny i 2020 med virkning for 2021. 

 

Repræsentantskabet har tidligere vedtaget, at kontingentet for Foreningen NORDEN reguleres hvert 

andet år på basis af Forbrugerprisindekset. Da sidste regulering fandt sted pr. 2018, skal kontingen-

terne reguleres på ny pr. 2021. Forbrugerprisindekset er ifølge Danmarks Statistik steget med 1,9 % 

fra januar 2018 til januar 2020. 

 

 

Kontingentformer Kontingent for 

indeværende 

periode 

Kontingent 

fra 1.1.2021 

Personligt medlemskab: 

 295 kr. pr år 305 kr. pr år 

Husstandsmedlemskab: 

Medlemskab dækker en familie inkl. børn, indtil disse når det 

fyldte 18. år. Der fremsendes kun ét sæt materiale til adressen 390 kr. pr år 400 kr. pr år 

Pensionistmedlemskab: 

Medlemskab dækker en pensionist fra folkepensionsalderen 

samt førtidspensionister 195 kr. pr år 205 kr. pr år 

Pensionistpar-medlemskab: 

Medlemskabet dækker gifte/samboende pensionister fra den 

yngste når folkepensionsalderen, samt førtidspensionistpar. Der 

fremsendes kun 1 sæt materiale til adressen 240 kr. pr år 250 kr. pr år 

Støttemedlemmer: 

Lokale foreninger, institutioner og virksomheder aftaler kontin-

gent med lokalafdelingen. Landsorganisationer og landsdæk-

kende virksomheder aftaler kontingent med landsforeningen   

Skolemedlemmer: 

Disse modtager medlemsgoder, såsom tilbud om lån eller køb 

af undervisningsmateriale, om brevveksling mellem klasser og 

evt. støtte til udvekslingsrejser for elever og lærere 

Skoler med under 100 elever 

495 kr. pr år 

 

200 kr. pr år 

495 kr. pr år 

 

200 kr. pr år 

Biblioteksmedlemmer: 

Disse modtager ekstra medlemsgoder i form af informations-

materiale og tilbud om nordiske arrangementer 395 kr. pr år 395 kr. pr år 

   

Vedrørende kontingentfordeling mellem lokalafdelinger og landsforening fremgår det af vedtægter, 

at kontingentet fordeles 50/50.  

 

Landsstyrelsen indstiller, at kredsenes medlemstilskud i lighed med tidligere vil være 5 kr. pr med-

lemskab. 
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Ad dagsordenens punkt 9) Godkendelse af justeret budget for det løbende år og 

budget for de to følgende år       
 

Revideret budget for år 2020 samt revideret budgetforslag for 2021 og nyt budget for 2022 ligger på 

nettet. 

   

Budgetterne indstilles til vedtagelse af landsstyrelsen.  

 

Ad dagsordenens punkt 10) Valg af landsformand 
 

Landsformand Mogens Jensen afgik efter repræsentantskabsmødet 2019 i forbindelse med rege-

ringsdannelsen, hvorefter næstformanden Marion Pedersen blev konstitueret landsformand. 

Landsstyrelsen indstiller Marion Pedersen til valg. 

 

Ad dagsordenens punkt 11) Valg af Landsstyrelsesmedlemmer 
 

I henhold til § 10 stk. 2 vælger Repræsentantskabsmødet indtil 15 landsstyrelsesmedlemmer. Føl-

gende landsstyrelsesmedlemmer er repræsentantskabsvalgte: 

   

Line Barfod  

Lars Barfoed (KF)  

Villum Christensen (LA) – ønsker ikke genvalg 

Bente Dahl  

Nadeem Farooq (RV) 

Christian Juhl (EL)  

Karen Klint 

Turid Leirvoll (SF)  

Jacob Lund (S)  

Susanne Prip Madsen 

Jan Erik Messmann (DF) – DF har erstattet Jan Erik Messmann med Liselott Blixt 

Erik Nielsen – KL har erstattet Erik Nielsen med Britt Jensen  

Ulla Sandbæk (AL) – repræsenterer ikke længere AL  

Flemming Thøgersen  

 

Repræsentantskabet godkendte for to år siden, at der afsættes en plads i landsstyrelsen til alle 

partier, der er repræsenteret i Folketinget. 

   

Ad dagsordenens punkt 12) Valg af to kritiske revisorer 
 

Landsstyrelsen indstiller Dora Bentsen, København og Bjarne Dalum, Randers til genvalg.  

 

Ad dagsordenens punkt 13) Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde 
 

Landsstyrelsen indstiller, at næste års repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 8. maj 2021. 

 

Ad dagsordenens punkt 14) TEMADRØFTELSE 

  
a.) Oplæg til temadrøftelse  

b.) Eventuelt forslag til udtalelse 
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Ad dagsordenens punkt 15) Eventuelt 
 

 

 

 


