
Til medlemmerne af 
Foreningen NORDENs 
Informationsudvalg

Beslutningsreferat
Møde i udvalget tirsdag 02 december 2008 kl. 1530-1800

Til stede: Frode Sørensen (formand), Lizzie Moe, Georg Møller, Flemming Thøgersen.
Ole Oxholm, redaktør (udvalgssekretær, referent).

Formanden bød velkommen, ikke mindst til Lizzie Moe, nyt medlem af udvalget.
Referatet fra udvalgets møde 12 august 2009 godkendtes.

Redaktøren meddelte, at han havde indgået en foreløbig aftale om et møde med en mulig 
annonceagent for foreningen efter at forsøget på at opnå en aftale med en anden virksomhed 
måtte opgives. Mødets holdes primo januar.
Som mulige annoncører i magasinet og på hjemmesiden nævntes forskellige grupper: Færgesel-
skaber/rederier busselskaber, rejsearrangører, hoteller/hotelkæder, etc., samt visse navngivne 
virksomheder.
Georg Møller oplyste også om et andet muligt ikke navngivet, men lokaliserbart annoncebureau i 
København.

Formanden oplyste, at magasinets økonomi forelægges FU i dets næste møde, og at det kan blive 
nødvendigt at droppe én af de årlige udgivelser, samt at det foreslås, at der gøres PR for lotteriet 
(salgsperiode MAR-APR, red.) for at opnå en indtjening på kr. 50.000.- på landsplan. Der skal i 
perioden reklameres for lotteriet på hjemmesiden.

Det vedtoges, at søster-landsforeningernes magasin-udgivelser formidles til udvalgets medlem-
mer, enten direkte fra udgiverne, eller ved ankomsten til landskontoret.

Udvalget fandt det udmærket med artikler på svensk og norsk, men ikke for mange af gangen.
Udvalget bad om oplysning om, hvad bagsiden på f. eks. det finske magasin Pohjola-Norden koster 
(2.100 euro, i et oplag på 15.000, red.)

Det vedtoges at søge oplyst til næste møde, hvad det koster at lægge sæsonprogrammerne 
(NORDEN Nu nr. 4) på hjemmesiden ubearbejdet og ikke bringe dem i NORDEN Nu.

Det besluttedes at meddele i NORDEN Nu nr. 1, at alle rejsetilbud i Rejs! i Norden er omfattet af 
bestemmelserne i Rejsegarantifonden.



Det besluttedes efter præsentation af sagen af sekretæren med baggrund i en aktuel sag, at 
landsstyrelsen i sit førstkommende møde skal debattere og tage stilling til, hvilke 
rejsemål/områder, der kan falde ind under begrebet Norden. Det rejsetilbud til 
Sydtyskland/Alsace, som gav anledning til drøftelsen i udvalget, besluttedes det at acceptere indtil 
landsstyrelsen har afgrænset området.

Det besluttedes, at næste udvalgsmøde holdes TIR 17 FEB 2009 kl. 1530-1800 på landskontoret.


