
Foreningen NORDEN 

 

 

REFERAF AF LANDSSTYRELSESMØDE  

LØRDAG DEN 27. FEBRUAR 2016 KL. 11.00 – 16.00 

FIRST GRAND HOTEL, JERNBANEGADE 18, 5000 ODENSE C. 

Tilstede: Hanne Ekstrand, Birte Fangel, Jon Toivo Hansen (FNU), Ingelise Holm, Bent 

Jensen, Mogens Jensen (landsformand), Lizzie Moe, Georg Møller, Arne Nielsen, Ole Nielsen, 

Marion Pedersen, Erling Pilgaard, Bodil Porsbjerg, Erik Rasmussen, Merete Riber, 

Flemming Thøgersen, Svend Tychsen og Lise Witthøft. 

Fra landskontoret: Maj-Britt Skovbro Hansen og Peter Jon Larsen.  

Referat: Peter Jon Larsen. 

Mogens Jensen bød landsstyrelsen velkommen og gav ordet til Mikkel Faurholdt, som ville 

indlede landsstyrelsens temadrøftelse om kommunikation. Han gjorde opmærksom på, at 

foreningen nu havde ansat en ny kommunikationsmedarbejder på deltid, som fremover tog sig af 

redaktionen af foreningens blad NORDEN Nu, hvor første nummer var udkommet, opdatering af 

foreningens sociale medier på facebook og twitter og kommunikation. Det sidste med henblik på at 

skaber mere omtale af foreningen i de trykte og elektroniske medier. 

Mikkel Faurholdt kom med et spændende oplæg (hans PowerPoint præsentationen kan, som 

ønsket, ses på http://intra.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/Synlighed-i-medierne-

opl%C3%A6g.pdf).  

Mogens Jensen takkede Mikkel Faurholdt for et inspirerende oplæg, og bad landsstyrelsens 

medlemmer under frokosten komme op med et par forslag til temaer, som man syntes egnede sig 

for kommunikation.  

Efter frokosten kom landsstyrelsens medlemmer med følgende forslag til kommunikation fra 

Foreningen NORDEN (ikke prioriteret): 

 Nordens forhold til Rusland og de baltiske lande 

 Forurening i Østersøen, manglende los pligt og beredskabssituationen 

 Hvem skal eje Nordpolen/Arktis, herunder klimaforandringer og minedrift 

 Forholdene i nærområderne og de sikkerhedspolitiske problemer 

 Nordiske samfundsmodel, herunder civilsamfundsmodellen 

 Den nuværende grænsekontrol med opfordring til FNU om at lave demonstrationer i 

Kastrup 

 Forholde sig til statsministerens udenrigspolitiske rådgivers rapport, når den foreligger 

 Flygtninge/indvandrerpolitik, herunder afholdelsen af en civilsamfundskonference om 

emnet 

 Fælles nordiske underholdnings- og debatprogrammer i tv med udgangspunkt i Skavlan 

http://intra.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/Synlighed-i-medierne-opl%C3%A6g.pdf
http://intra.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/Synlighed-i-medierne-opl%C3%A6g.pdf


 Følge op på programserien om Rigsfælleskabets historie, som sendes på DR 

 Antenneforeninger skal medtage nordiske public service kanaler i programudbuddet 

 Nordisk energiforsyningssamarbejde 

 Norden skal være bedre til at samarbejde om europæiske spørgsmål 

 Norden som region i EU  

 Manglende udveksling af information inden for sundhedsområdet 

 Tilbagegang for de nordiske værdier? 

 Det nordiske sprogsamarbejde 

 Fælles nordiske uddannelser 

 Flere fællesnordisk producerede serier i tv 

 Nordisk mad, stil, design 

 Befolkningen i Arktis og varetagelsen af deres interesser 

 Nordjobb mere i medierne 

 Udveksling af skoleklasser, herunder genindførelse af frirejseordningen 

 Hvad har de unge af værdier – hvilke nordiske værdier sætter de højt? 

 

Mogens Jensen glædede sig over de mange ideer, som der vil blive arbejdet videre med. 

Herefter gik landsstyrelsen over til dagsordenen: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Nærværende dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 19. september 2015 

Hanne Ekstrand havde følgende bemærkninger: Ad punkt 3 Esben Ørberg skal redigere bladet fra 

det første nummer i 2016 (ikke i 2015). Ad punkt 4, 8. nye afsnit, 4. linje Sætningen om 

grænsehindringsproblemerne er uforståelig. Ad punkt 4, 19. afsnit (sidste inden punkt 5) Det er 

uklart, hvad forretningsudvalget skal arbejde videre med. Det er næppe sagen om kontingentets 

størrelse, da det ville være ulogisk at pålægge forretningsudvalget at arbejde videre med en ide om 

differentiering af kontingentets størrelse, når landsstyrelsen havde forkastet ideen. Ad punkt 5 Det 

må være en fejl, at der manglede skiltning ved Ytringsfrihedskonferencen på Københavns 

Universitet den 13. november 2015 om, at Foreningen Norden var medarrangør af konferencen.  

Mogens Jensen forslog, at referatet sendes til landsstyrelsen med henblik på kommentarer, således 

at punktet ikke ”fylder” på det efterfølgende møde, hvilket landsstyrelsen tilsluttede sig. 

3. Siden sidst 

Mogens Jensen berettede, at flygtningesituation og de deraf afledte hændelser havde fyldt en del – 

også i det nordiske samarbejde. Det er en frygtelig situation, hvor man bare kan håbe på, at de indre 

forhold i Syrien kommer i orden. Foreningen skal ikke gå ind i det partipolitisk om der skal 

strammes eller løsnes, men vi kan godt gå ind i de dele, der drejer sig om civilsamfundsopgaverne i 

kølvandet på flygtningekrisen – også lokalt. På fællesnordisk plan skal der også findes løsninger, 

som han også havde haft med i sin kronik i Berlingske for nyligt. Norden må stå sammen om en 

fælles offensiv, der både retter sig indadtil og udadtil, så grænsekontrollerne ophæves, at der sker en 

fællesnordisk håndtering af flygtningekrisen med fælles løsninger inden for Norden og fælles 

holdninger til den europæiske indsats og en fælles indsats i nærområderne. Han havde i FNF-regi 



foreslået afholdesen af en civilsamfundskonference om flygtningesituationen i april. 

Mogens Jensen havde dagen forinden haft et godt møde med den nordiske samarbejdsminister 

Peter Christensen, og hans melding havde været, at der er et godt samarbejdsforhold mellem de 

nordiske lande.  

Han foreslog, at vi inviterede samarbejdsministeren Peter Christensen til repræsentantskabsmødet 

til at indlede temadrøftelsen, hvilket landsstyrelsen bifaldt. 

Danmark har formandskabet i Nordisk Råd i 2016 med Henrik Dam Christensen som 

rådpræsident. Formandskabet sætter fokus på forsvar – herunder kommunikationsstruktur og 

materielt indkøb, på sundhed og turisme. 

Mogens Jensen havde kort efter nytår haft møde med undervisningsminister Ellen Trane Nørby 

om foreningens skolearbejde. Mødet havde været godt, og han havde foreslået en udvidet – med 

flere penge – indsats på især gæstelærerområdet. 

Mogens Jensen henviste til statsministerens særlige udenrigspolitiske udreder Peter Taksøe-

Jensen, som kommer med sin rapport til maj, men hvor det er sluppet ud, at han bl.a. beskæftiger 

sig med Arktisk og en opprioritering på dette område. Foreningen må være klar til at spille nordiske 

mærkesager ind, når rapporten kommer. Han gjorde også opmærksom på, at han ville lave en 

opfølgning på den glimrende arbejdsmarkedskonference –rapport, som foreningen havde stået for 

under det danske formandskabs år i Nordisk Ministerråd 2015 over for fagbevægelse og 

arbejdsgivere.  

Mogens Jensen kom herefter ind på Foreningen NORDENs 100 års jubilæum 2019, som vi skulle i 

gang med forberedelsen af. Han foreslog, at Idepolitisk udvalg laves om til et Jubilæumsudvalg, og 

at vi satser på et idepolitisk, visionært program, som sammen med mere traditionelle og kulturelle 

rammer, danner baggrunden for Jubilæumsfejringen. Han ville arbejde for en Jubilæumskonference 

med visioner for Norden i Fremtiden. Konferencen skal forberedes af Jubilæumsudvalget gennem 

en proces, hvor alle aktive NORDEN-medlemmer, lokalafdelinger, politiske organer inddrages. Den 

proces skal starte i år. Jubilæumsrepræsentantskabsmøde med al den pomp og pragt, vi kan få med, 

bl.a. foreningens protektor mm. I samarbejde med Nordvision forsøge at stable et stort kulturel 

program på benene med personer, der har modtaget Nordisk Råds priser gennem årene som 

omdrejningspunktet. I forbindelse med oplægget til en ny nordisk vision, der skal være grundlaget 

for jubilæumskonferencen, forsøger vi at få lokalafdelingerne til at sætte fokus på/ og deltage i 

udviklingen af et idepolitisk manifest gennem møder og studiekredse lokalt 2016-1019. Da det også 

er lokalafdelingernes jubilæum, at deres landsforening blev stiftet, skal begivenheden selvfølgelig 

også fejres lokalt, gerne på dagen 15. april, for at give en multiplikationseffekt. Der skal 

selvfølgelig også ske en fællesnordisk manifestation, som Foreningerne NORDEN forbereder i 

fælleskab, da foreningerne i Norge, Sverige og Danmark alle blev stiftet i april 1919. Desværre kan 

vi ikke forvente manifestationen i DK, da formandskabet for NMR i 1919 ligger på Island og NR’s 

formandskab ligger i Sverige.  

Flemming Thøgersen var glad for initiativerne, og han var enig i, at vi burde forberede noget i 

forbindelse med Peter Taksøe-Jensens rapport. Her mente han, at forholdet Norden-Baltikum burde 

have en høj prioritet, lige som vi ikke måtte glemme Europarådet. 

Svend Tychsen takkede formanden for initiativrigdommen, og var enig i, at også de lokale 

foreninger skulle aktiveres i forbindelse med jubilæet. Han henviste til de midler, der i regnskabet 

var afsat til jubilæumsaktiviteter også skulle komme de lokale foreninger til gode. 

 

 



4. Status på Handleplan 

Landsstyrelsen havde en drøftelse, der mundede ud i, at man bad generalsekretæren sikre, at der 

blev medtaget tre nye afsnit om hhv. Jubilæumsåret, civilsamfundskonferencen og Nordjobb. 

5. Informationsstrategi 

 

Svend Tychsen mente, at vi skulle være mere aktive på de sociale medier, men han havde svært 

ved at se arbejdsdelingen mellem det lokale og nationale og hvad kan man forvente at finde på de 

forskellige platforme. 

 

Mogens Jensen fortalte, at han havde været i kontakt med Nordisk Råds danske delegation om at 

lave et nyhedsbrev med nordiske nyheder, som så også kunne distribueres til Foreningen 

NORDENs tillidsfolk, og så foreslog han, at vi tog en drøftelse med den nye 

kommunikationsmedarbejder Esben Ørberg (som desværre ikke havde haft mulighed for at deltage 

på dette møde) på næste landsstyrelsesmøde. Han ville selv forberede det med generalsekretæren, 

hvor vi laver en prioriteret liste som vi kan drøfte med Esben snarest belejligt - sådan at vi har en 

arbejdsplan for dette arbejde i fremtiden, hvilket landsstyrelsen bifaldt.  

6. Meddelelser 

 

a.) Forretningsudvalget 

Her henvistes til referaterne, herunder referatet fra seneste møde, der havde været holdt 11. februar. 

Især oprettelsen af en Aktivitetsfond blev omtalt.  

 

b.) Idepolitisk udvalg 

Dette havde været med i formandens beretning under Siden sidst, og der havde ikke været afholdt 

møde i udvalget. 

 

c.) Uddannelsesudvalg 

Merete Riber henviste også til referatet fra seneste møde, der havde været afholdt den 9. februar. 

Referatet var tilgængeligt på hjemmesiden. Hun fortalte, at i forbindelse med Den nordiske 

Biblioteksuge var man tæt på at have en aftale om forfattere og tekster.  Hun fortalte også, at det nu 

var klart, at det nordiske forfatterbesøg ville finde sted i Danmark i uge 15 med udgangspunkt i 

Nordjylland. 

 

d.) Kommunikationsudvalg 

Der havde ikke været møde i udvalget. Landsstyrelsen drøftede dog spørgsmålet om Foreningen 

NORDEN skulle stå med versaler, når man talte om foreningen og med småt, når man talte om det 

geografiske område. Dette var ændret i seneste udgave af Norden Nu, som så rettelig skulle være 

NORDEN Nu, da det var foreningens blad. 

Hanne Ekstrand bemærkede, at tillidsfolkene ikke har fået underretning om, at den nye 

hvervefolder er udkommet. Da denne efter det på landsstyrelsens møde oplyste er et supplement til 

den eksisterende hvervefolder, bør den forsynes med ordet ”Supplement”.  

 



Der var også kritik af, at den udvidede hvervefolder ikke indeholdt foreningens adresse, kun 

hjemmesiden. Man var enige om, at der sendes en reminder ud om hvervefolderen i 

Tillidsmandsinfo. 

 

e.) landsformand 

Ikke noget at tilføje som ikke allerede var sagt. 

 

f.) generalsekretær 

Peter Jon Larsen fortalte om flagningen ved grænsen, hvor der havde være problemer, som nu var 

løst. Han fortalte også om forberedelsen af Finlands 100 års jubilæum 2017, hvor han havde 

foreslået en særlig finsk gæstelærerordning. 

7. Økonomi 

a.) Regnskab 2015 

 

Peter Jon Larsen kommenterede revisionens udkast til regnskab og revisionsprotokol, som var 

udsendt på forhånd. Foreningen kommer ud med et resultat på + 330.482 kr. Det skyldes ikke 

mindst påpasselighed i 2015 med alle udgifter, og ikke mindst at flytteomkostningerne blev holdt på 

et minimum. Vi har i året også fået strømlinet medarbejderstaben med en fritstillelse. Vi har skiftet 

medlemsadministrator, Nordjobbkonsulent og redaktør.  

De andre dele af regnskabet følger meget godt den normale udvikling.  

Særlige bidrag på indtægtssiden er reduceret pga. at indtægten 2014 indeholdt 11 måneders husleje 

fra FNF. 

Statsbevillinger, der administreres af NORDEN er steget med 500.000 kr. fra 2014 til 2015, hvilket 

desværre er en engangsforeteelse, da det drejer sig om de 500.000 kr. til formandskabsåret. Det 

samme påvirker resultatet på udgiftssiden under Statsbevillinger, afholdte udgifter. Formandskabet 

gav foreningen et dækningsbidrag på 66.000 kr.  

Vi har i forbindelse med revisionen bedt revisorerne om at få henlagt 200.000 kr. til Foreningen 

NORDENs 100 års jubilæum 2019. Desværre ville de ikke trække beløbet ud af overskuddet, men 

var kun villige til at notere det i regnskabet, så det samlede overskud bliver lagt til egenkapitalen. 

Det er glædeligt, at der fra revisionen også i år er en ”ren” påtegning.  

Svend Tychsen var forundret over, at revisorerne ikke ville acceptere en henlæggelse til jubilæet, 

men erindrede om hans ønske om, at en del af pengene blev brugt på den lokale markering. 

Landsstyrelsen indstillede regnskabet til godkendelse på repræsentantskabsmødet.  

b.) Budget 2016, 2017 og 2018 

 

Peter Jon Larsen henviste til det udkast til revideret budget 2016 og 2017 og nyt budget for 2018, 

der var udsendt på forhånd. Mht. kontingenter står der i vedtægternes § 5 Stk. 2. Kontingent for 

støttende medlemmer af en lokalafdeling aftales mellem lokalafdelingsbestyrelsen og medlemmet. 

Kontingentsatserne svinger fra 0 kr. til 500 kr. Mange ligger på omkring de 100 kr. Det er helt 

urimeligt, da det ikke engang dækker omkostningerne ved produktion og udsendelse af 

medlemsbladet. Han fremmede et forslag om, at lokale støttemedlemmer skal betale minimum det, 

der svarer til et hustandsmedlemskab (pt. 350 kr. pr år). Dette er IKKE en del af budgettet. Samtidig 

indstiller vi, at vi fra 2016 lader kontingent fordele 50/50 også for skoler og biblioteker. Det vil på 



lidt længere sigt forhåbentlig medføre, at lokalafdelingerne gør mere for at pleje kontakten til skoler 

og biblioteker, da de så vil få ”gevinst” af deres medlemskab. Dette er til gengæld med i 

budgetoplægget og påvirker Lokalafdelingers kontingentandel på udgiftssiden. 

Kontingenter på indtægtssiden er udarbejdet efter de erfaringer, vi har fra tidligere år, hvor vi 

fastholder niveauet de år, vi sætter kontingent op og får et minus de år, hvor vi har status quo på 

kontingentet. 

Administration på udgiftssiden er påvirket af, af FNU ikke længere vil fastholde sin kontorbetjening 

fra Vandkunsten. Tidligere har FNU betalt 50.000 kr. for at have en fast medarbejder på 

landskontoret. Da de ikke længere har det, vil deres aftale med landsforeningen falde til 5.000 kr. 

for blandede bogholderiopgaver.   

Publikationer og andre informationsaktiviteter indeholder også aflønningen af redaktøren. Med 

skiftet til ny redaktør er udgangspunktet, at redaktørjobbet bliver honoreret med 150.000 kr., 

vedligeholdelsen af de sociale medier 85.000 kr. og kommunikationsjobbet 35.000 kr., i alt 270.000 

kr. Dette forslag er indeholdt i budgetudkastet. 

Landsstyrelsen indstillede budgetterne til vedtagelse på repræsentantskabsmødet.  

8. FNF 

Mogens Jensen gjorde opmærksom på, at han i 2016 var formand for præsidiet og Peter Jon 

Larsen var formand for det administrative kollegie. 

Georg Møller berettede, at FNF siden sidst havde skiftet generalsekretær og titel, så vedkommende 

nu var forbundssekretær. Han glædede sig over, at udviklingen i FNF gik ”vores vej”, at der blev 

større åbenhed og større gennemsigtighed. Især på det sidste område, havde han og den danske 

generalsekretær været til møde med FNF og FNF’s revisorer om et ny opstilling af regnskabet og 

budgetter, der letter gennemskueligheden.  

Svend Tychsen beklagede, at alle referater ikke lå på hjemmesiden.  

9. Repræsentantskabsmøde 28 maj 2016 i Herning 

Peter Jon Larsen henviste til udkast til kommenteret dagsorden, som var udsendt på forhånd.  

Landsstyrelsen havde en kort drøftelse, og den kommenterede dagsorden er nu udarbejdet i 

overensstemmelse med landsstyrelsens beslutninger og kan ses på http://intra.foreningen-

norden.dk/foreningen-nordens-repraesentantskab/dagsordner/ sammen med de andre bilag.  

10. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde(r) 

Flemming Thøgersen henviste til statsministerens arbejde og optælling for, at der fremover kunne 

flages med Grønlands og Færøernes flag på landenes nationaldage, og 

Svend Tychsen mente, at det var vigtigt at flage på Nordens Dag. 

Arne Nielsen berettede om situationen med det nordiske kursus på Rude Strand, der nu var aflyst, 

da højskolen var gået konkurs. Han gjorde opmærksom på, at et lignende kursus nu blev hold om 

efteråret på Rødding Højskole, og han bad landsstyrelsen tilslutte sig den model, der havde været i 

forbindelse med Rude Strand, hvor foreningen bakke moralsk op, men hold sig økonomisk 

uafhængig. Dette gav landsstyrelsen sin tilslutning til. 

Næste ordinære møde (med konstitueringer) blev fastsat til  

http://intra.foreningen-norden.dk/foreningen-nordens-repraesentantskab/dagsordner/
http://intra.foreningen-norden.dk/foreningen-nordens-repraesentantskab/dagsordner/


LØRDAG DEN 11. JUNI 2016 KL. 11.00 – 16.00 I KØBENHAVN. 

 

 

PJL/pjl 08.03.16 

 

 

 

 


