FORENINGEN NORDEN
REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
ONSDAG DEN 7. DECEMBER 2016 KL. 13 - 15
PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN
Til stede: Mogens Jensen (landsformand), Marion Pedersen (næstformand), Bent Jensen, Birte
Fangel, Susanne Prip Madsen, og Merete Riber.
Afbud: Aage Augustinus.
Referat: Peter Jon Larsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 9. september 2016
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a. Landsformand/næstformand
Mogens Jensen fortalte om kontakten til Dalberg Group, som arbejder med det nordiske ”Davos”projekt. Dalberg er et stort foretagende, der bl.a. også arbejder med Foreningen NORDENs forslag
om at styrke ambassadesamarbejdet mellem de nordiske ambassader – i konkret form er de med i
udviklingen af et nyt nordisk ambassadeprojekt i Jakarta. Nordic Economic Forum (Davos Norden)
skal samle de vigtigste erhvervsfolk, kulturpersonligheder, politikere, men i modsætning til Davos
også have et folkelige indspil i form af folkelige møde og sidearrangementer. Det er også ideen, at
der skal arbejdes i arbejdsgrupper mellem møderne, for at forberede konkrete resultater.
Han ville også skrive en velkomst til den nye nordiske samarbejdsminister, Karen Ellemann, i
form af lederen i næste udgave af Norden Nu, ligesom vi selvfølgelig ville tage et møde med hende
snarest muligt. Og så ville landsformanden repræsentere Foreningen NORDEN ved Dronningens
Nytårskur.
Marion Pedersen fortalte om hendes deltagelse i (gen)afsløringen af Frej-stenen i Christiansfeld,
hvor hun holdt talen og stod for afsløringen. Marion orienterede om sin deltagelse i Nordens
Ungdoms seminar og uddelte diplomer til de, der blev udpeget som ”ambassadører”. Hun havde
også deltaget i Nordiske Råds session i København, som repræsentant for foreningen, lige som hun
havde deltaget på et arrangement den 22. november i forbindelse med jubilæet for frihed til de
baltiske lande.
Susanne Prip Madsen fortalte om forberedelserne af jubilæet, som var sket i forbindelse med
hendes deltagelse i BSNGO, samarbejdet mellem de frivillige organisationer i Østersølandene.

b. Forretningsudvalget, herunder udvalgene
Susanne Prip Madsen fortalte om Foreningen Nordens Ungdom, som pt. er ved at skifte formand,
da de nuværende formand har fået job i Grønland. Hun fortalte også om forberedelserne af
Folkemødet på Bornholm.
Mogens Jensen understregede beslutningen om af højne engagementet i forbindelse med
Folkemødet, hvor vi skal være mere synlige. Han foreslog, at der blev arbejdet på en event med
ham repræsenterede det folkelige Norden og Karen Ellemann for det officielle Norden. Vi skal
arbejde for, at de unge er med i synlighedsaktiviteterne, vi skal have mere materiale, merchandise
mm. Vi kun også arbejde for, at det erhvervspolitiske samarbejde kom i fokus og det kulturelle.
Merete Riber fortalte om den nordiske biblioteksuge, som igen i år havde været en stor succes med
mere end 150.000 deltagere. En nordiske gruppe gik nu i gang med at forberede 2017.
Birte Fangel havde deltaget i uddelingen af Finlands Løvens orden til Bente Dahl bl.a. for hendes
engagement som formand for Kulturfonden for Danmark – Finland.
Mogens Jensen glædede sig over den sprogpris, som vores nordiske søsterforening havde givet til
Skam. Det havde også vagt opmærksomhed i Danmark, hvor han var blevet interviewet i den
forbindelse.
c. Generalsekretær
Peter Jon Larsen havde ansat en ny medarbejder, hvor der opstod en mulighed for at kombinere
det, at vi skulle have en ny til Nordjobb med den ansøgning til A. P. Møllerfonden om vores
skolesatsning, nemlig en dynamisk, ung lærer, Christian Lagoni. Så fik vi også i biblioteksugen
gennemført forfatterturneen med den norske animator mm. Inga H. Sætre, som har været indstillet
til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris. Det blev en stor succes: i alt 10 skoler, 27 klasser
og 663 elever deltog fra Sydslesvig og Sønderjylland og Randers/Hobro. Inga var positiv overfor at
udvikle en projektide til vores skolearbejde med en animations/spil ting (i forlængelse af Line
Barfods forslag fra bl.a. seneste LS-møde). Dette vil blive taget op på næste møde i foreningens
Uddannelsesudvalg.
4. Jubilæum 2019
Mogens Jensen glædede sig over den positive modtagelse af planerne for jubilæet på foreningens
Tillidsmandsdag i Vejle. Der var en god debat ved bordene, og vi må tage punktet op til næste år
igen, for at se, hvad man så har gjort lokalt. På det centrale plan havde vi haft et positivt møde med
Fritz Schur, hvor vi i 2017 laver en opfølgning på erhvervskonferencen på hans slot i januar 2015,
og udvikler ideerne med henblik på en erhvervskulmination i 2019. Fritz Schur stillede sig også til
rådighed, som ambassadør for jubilæet. Det samme gjorde Bjarne Hastrup fra Ældresagen. Vi
havde også haft møde med Det Kongelige Teaters direktør, Morten Hesseldahl, som også var
positiv og ville se på mulighederne for Det kongelige Teaters engagement i jubilæet med turne, live
biografsending lokalt med lokalafdelingerne som værter, bidrag til gallaprogrammet i DRkoncertsalen og lignende. Også han meldte sig som ambassadør. Så pt. har vi 4 ambassadører: Leif
Lønsmann, Fritz Schur, Bjarne Hastrup, Morten Hesseldahl. I den kommende tid har vi også

fastsat møder med Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst og Per Kristian Madsen,
direktør for Nationalmuseet.
5. Nordjobb
Peter Jon Larsen henviste til det udsendte. Nordjobb 2016 har haft 81 pladser i Danmark mod
måltallet på 120.
6. Økonomi
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at man på sekretariatet havde lavet et estimat for året,
som viste, at vi ville komme bedre ud end forudsat.
Forretningsudvalget tog dette til efterretning.
7. FNF
Mogens Jensen havde i sin egenskab af formand for FNF’s præsidie taget Davos-ideen, Broen xyz
op på mødet i FNF’s præsidie i forbindelse med Nordisk Råds session i København. Han henviste
til det udsendte referat fra mødet, hvoraf det fremgik, at man havde drøftet spørgsmålet om FNF’s
egenkapital, fælles jubilæumsfejring, hvor vi pt. afventede en tilbagemelding fra Sverige, men hvor
der var positiv holdning til Danmarks satsning kunne blive den fællesnordiske fejring. Han havde
også fået opbakning til at gå videre fællesnordisk med ideen om at slå de nordiske statsbaner
sammen, lige som man var enige om at styrke arbejdet med at finde smartere løsninger på
personnummersystemerne. Venskabsbysamarbejdet havde også været oppe, hvor der nu laves en
arbejdsgruppe, og hvor vi i konsekvens af landsstyrelsens beslutning om en danske gruppe, ville
spørge en af de to, Jørgen Andresen eller Lise Juhler, om at være dansk repræsentant.
8. Eventuelt – herunder næste møder
Næste møder er fastsat til
ONSDAG DEN 8. FEBRUAR 2017 KL. 13 – 15
ONSDAG DEN 19. APRIL 2017 KL. 13 – 15
ONSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2017 KL. 13 – 15 og
ONSDAG DEN 29. NOVEMBER 2017 KL. 13 – 15.
PJL/pjl 14.12.2016

