FORENINGEN NORDEN
REFERAT AF
FORRETNINGSUDVALGSMØDE
TIRSDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 12 - 16.30
PÅ SCANDIC PLAZA ÅRHUS, BANEGAARDSPLADSEN 14, 8000 ÅRHUS C
Til stede: Frode Sørensen (landsformand), Arne Nielsen (næstformand), Susanne Prip Madsen,
Georg Møller, Erik Rasmussen og Merete Riber.
Afbud: Henrik Hagemann.
Referat: Peter Jon Larsen.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra 28. maj 2008
Referatet blev godkendt.
3. Beslutningspunkter
a.) Aktivitetsudvalg
Arne Nielsen orienterede fra mødet i Aktivitetsudvalget. Forretningsudvalget gennemgik referatet
fra udvalgets møde af 14. august 2008 og godkendte indstillingerne fra udvalget.
b.) Miljø- og Klimaudvalg
Susanne Prip Madsen gjorde opmærksom på, at udvalget ikke havde haft møde endnu, da det ene
af udvalgets medlemmer havde været hospitaliseret. Men udvalget havde været repræsenteret på det
svenske kurs om klimatförändringar och klimatpolitik i Norden.
Erik Rasmussen refererede fra kurset.
c.) Skole- og Biblioteksudvalg
Merete Riber fortalte, at udvalget skal have sit første møde mandag den 8. september 2008.
d.) Informationsudvalg
Frode Sørensen orienterede fra mødet i Informationsudvalget. Forretningsudvalget gennemgik
referatet fra udvalgets møde af 12. august 2008 og godkendte indstillingerne fra udvalget.
e.) Sprogudvalg
Sprogudvalget har ikke holdt møde.
f.) FNF styreseminar ultimo september

FNF’s styrelsesseminarium i Kungälv, Sverige den 26. -28. september 2008 får deltagelse af
følgende: Georg Møller, Erik Rasmussen, Merete Riber, Susanne Prip Madsen og Arne
Nielsen.
Program og tidsplan for afviklingen af seminaret var sendt til forretningsudvalget.
Efter styrelsesseminaret bliver der afholdt et præsidiemøde i FNF, hvor Arne Nielsen vil
repræsentere foreningen.
g.) Udpegning af repræsentant til
• Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde
Forretningsudvalget vedtog at genudpege Peter Jon Larsen med Georg Møller som suppleant.
•

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Forretningsudvalget vedtog at genudpege Peter Jon Larsen med Erik Rasmussen som
suppleant.
•

Stiftelsen Femte Maj-fonden

Forretningsudvalget vedtog at genudpege Peter Jon Larsen med Merete Riber som suppleant.
h.) Norden i Fokus, herunder opsigelse af lejemålet med Frederiks Bastionen
Frode Sørensen orienterede om sagen, herunder at lejemålet er opsagt inden fristens udløb med
virkning fra 1. januar 2009. Han erindrede også om det brev, der blev sendt til den nordiske
samarbejdsminister Bertel Haarder efter seneste forretningsudvalgsmøde, og hvori vi bl.a. orientere
om Norden i Fokus og situationen omkring Frederiks Bastion. Vi havde endnu ikke modtaget svar,
men ville nu bringe brevet i erindring.
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at budgetgruppen i Nordisk Råd havde støttet Foreningen
NORDEN på alle vigtige punkter i forhold til det nordiske budget for 2009 og gruppen havde også
været enige i en beklagelse over, at Nordisk Ministerråds sekretariat som multilateralt sekretariat
påtog sig nationale opgaver i det land, det ligger med direkte henvisning til Norden i Fokus i
Danmark.
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning og var enig i, at det måtte ske en opfølgning
over for ministeren.
i.) Landsdækkende kulturel aktivitet i 2009
Frode Sørensen foreslog, at Foreningen NORDEN stod for en større landsdækkende aktivitet i
2009 i form af en turne med trompetisten Per Nielsen med nordiske musik. Han havde talt med Per
Nielsen, et arrangement med 10 koncerter ville koste kr. 200.000. Frode Sørensen forslog, at
landsforeningen nu søgte fonde om et bidrag på kr. 100.000 til turneen, hvorefter lokalafdelingerne/
kredsene, som meldte sig til turneen, så måtte dække den anden halvdel ved lokal fundraising og
entreindtægter.
Forretningsudvalget godkendte planen og satte turneen i forbindelse med fejringen af 90-året for
Foreningen NORDENs oprettelse.
j.) Nordjobb 2008

Forretningsudvalget fik en orientering om situationen for 2008, hvor det fremgik, at når det gælder
antallet af Nordjobbere, der er kommet til Danmark, har der været en positiv udvikling. Der har
været 143 Nordjobbere i Danmark, dette er en stigning på 16 % i forhold til 2007. De 143
Nordjobbere i Danmark har været fordelt på 25 forskellige arbejdsgivere. Geografisk har
Nordjobberne fordelt sig således: Skagen, Ålborg, Århus, Odense, Herlev, Lyngby-Taarbæk,
Frederiksberg og København. På nordisk plan har udviklingen også været positiv og for første gang
i mange år har Nordjobb nået sit måltal (750).
Desværre er antallet af danskere, der har fået job i Norden gået tilbage med næsten 50 % i forhold
til 2007. Derved er der opstået en meget stor forskel på antallet af Nordjobbere vi modtager og
antallet af danske unge der kommer ud på Nordjobb. Dette kan have negativ effekt i forhold til
antallet af danske ansøgere i de kommende år. De 19 danske Nordjobbere har fordelt sig således:
Island 10, Sverige 6, Norge 2 og Finland 1.
Forretningsudvalget drøftede situationen og gav landsformanden mandat til i FNF at skærpe
tonen i forhold til den uacceptabelt store ulighed der er mellem hvor mange Nordjobbere vi
modtager i Danmark og hvor få danske unge de modtager Nordjobb i de andre nordiske lande.
k.) Status for Norden i Bio
Peter Jon Larsen fortalte, at den nuværende aktivitet omfatter skoleåret 2008/2009 henvender sig
til 15-19-årige og temaet er Tolerance.
Forretningsudvalget gjorde opmærksom på, at opfølgningen for 2009/2010 må være ude i så god
tid, at lærerne kan tage det med i forberedelsen af skoleåret, dvs. senest april 2009.
l.) Økonomi
Forretningsudvalget havde modtaget en budgetopfølgning for første halvår af 2008.
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at den store forskel på indtægtssiden hidrører fra
Aktiviteter på Frederiks og Carls Bastioner og hænger sammen med, at vi i år i modsætning til
2007 har fået både første og andet halvårs udbetaling. Styrelsesudgifter er naturligt højere end sidste
år, da vi i år har holdt vores repræsentantskabsmøde i første halvår.
Budgetopfølgningen blev gennemgået og Forretningsudvalget tog budgetopfølgningen til
efterretning.
m.) Skumringstid og samarbejdet med Danmarks Biblioteksforening
Peter Jon Larsen refererede et særdeles positivt møde med biblioteksforeningen, som var positive
over for at deltage mere aktivt nu efter den gamle nordiske struktur for forberedelsen var væk.
Biblioteksforeningen ville gerne markedsføre Skumringstid mere over for bibliotekerne og de ville
gerne deltage i udvælgelsen af tema og tekster.
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
n.) Litteraturkanon og samarbejdet med Danmarks Biblioteksforening
Peter Jon Larsen refererede også her et positivt møde, hvor vores oplæg til en nordisk folkelig
Litteraturkanon var taget positivt imod, og biblioteksforeningen ville tage sagen op i deres styrelse,

hvorefter vi – i fald deres styrelse bifalder dette – kan gå sammen om projektets realisering.
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning, men understregede samtidig at et
samarbejde ikke måtte betyde, at vores ejerskab til projektet fortonede sig.
o.) Venskabsbyliste
Den foreløbige liste var udsendt på forhånd og blev omdelt ved formandsmødet i Korsør. Det
foreslås, at listen lægges ud på vores hjemmeside og at den løbende opdateres.
Forretningsudvalget bad om en yderligere opdatering og var enig i, at den derefter lægges ud på
hjemmesiden, ligesom forretningsudvalget ønskede at listen blev - ud over at skærpe det folkelige
venskabsbysamarbejde i vores eget regi - brugt offensivt over for Kommunernes Landsforening.
4. Meddelelser
a.) Landsformanden
Frode Sørensen orienterede om en gunstig aftale, han havde lavet med H. E. Sørensen, Forlaget
Melbyhus, hvor Foreningen NORDEN meget billigt køber restoplaget af bøgerne Norge, Sverige,
Finland samt Sundved og Riber Ulf med senere videresalg for øje.
b.) Generalsekretæren
Peter Jon Larsen informerede om samarbejdet med CopyDan, der havde bedt om en artikel om
udvælgelse af Tv-kanaler, som de nu ville bringe i deres brochure, på deres hjemmeside og forsøge
at få i lokale antenneforeningers blade. Forretningsudvalget havde modtaget en kopi af artiklen.
c.) Forretningsudvalgsmedlemmerne
5. Fastsættelse af næste møde
De næste møder er fastsat til
ONSDAG DEN 22. OKTOBER 2008 KL. 12.00 – 16.00 PÅ LANDSKONTORET
og
ONSDAG DEN 17. DECEMBER 2008 KL. 12.00 – 16.00 PÅ LANDSKONTORET
6. Eventuelt

PJL/pjl 05.09.2008.

