FORENINGEN NORDEN

REFERAT
AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
TORSDAG DEN 20. NOVEMBER 2003 KL. 13.00 – 16.30
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR.
Til stede: Frode Sørensen (landsformand), Arne Nielsen (næstformand), Susanne Prip Madsen,
Kathrine Stensgaard, Søren Sørensen og Hans Chr. Wiwe.
Afbud: Henrik Hagemann.
Referat: Peter Jon Larsen.

1. Fastsættelse af dagsorden
Kathrine Stensgaard ville gerne have et nyt punkt på, som 3 f) landsforeningens synlighed.
Endvidere spurgte hun til portosagen.
Peter Jon Larsen gav en redegørelse for portosagen, hvor portostøtten i den nye finanslov
bortfalder. Til gengæld afsættes et beløb til kompensation i form af en lov fra Kulturministeren om
distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter. Han gav Kathrine Stensgaard et
eksemplar af udkastet til loven. Foreningen NORDENs blad falder klart inden for loven og vil få
tilskud. Hvor meget er selvklart ikke til at aflæse, men Nord NU passer meget fint med lovteksten.
Han var ikke meget bekymret, men vi må se, når tilskuddet bliver beregnet. Måske kan det give en
større frihed, end vi har været vant til med portostøtten.
Efter en kort evaluering af seneste landsstyrelsesmøde blev forretningsudvalget enig om at bede
generalsekretæren se på forretningsordenen for landsstyrelsen med henblik på at bringe
forretningsordenen i overensstemmelse med tidligere praksis i forbindelse med valg på det
konstituerende møde. Forslaget vil blive forelagt landsstyrelsen på mødet den 31. januar 2004.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 3. september 2003
Kathrine Stensgaard meddelte i forlængelse af referatet, hvor hun foreslog, at FNF’s generalsekretær kom for at deltage i et møde i Foreningen NORDEN, at den nye generalsekretær Karen
Bue senere havde sagt, at hun var positiv over for deltagelse.
3. Sager til drøftelse
a.) Internt Kursus
Frode Sørensen glædede sig over, at Internt Kursus, efter at kurset havde haft en omflakkende
tilværelse, alligevel var blevet afholdt med næsten 60 deltagere, og at kurset havde været godt. Han
ville gerne have en drøftelse om kursets fremtid.
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Arne Nielsen fortalte om organisationsudvalgets forarbejde og drøftelser. Han glædede sig også
over, at alle havde været glade for kurset, og flere havde udtrykt vigtigheden af, at tillidsfolkene fra
hele landet fik lov at møde hinanden og udveksle erfaringer. Organisationsudvalget ville nu se på
fremtiden, og der havde været drøftelser, der gik på, at internt kursus kunne holdes hvert andet år,
så det passede med køreplanen for vedtagelsen af de toårige handlingsplaner.
Susanne Prip Madsen understregede også, at det havde været et meget vellykket arrangement.
Café-modellen havde virket efter hensigten og sikret, at ingen kunne lurepasse. Hun mente også, at
man skulle se på fremtiden for kursets afholdelse, og hvert andet år kunne være passende, hvis det
blev fulgt op af regionale værkstedskurser i de år, hvor internt kursus ikke blev holdt.
Kathrine Stensgaard havde også hørt, at kurset havde været godt. Hun bad organisationsudvalget
overveje et endags-kursus, men pegede også på vigtigheden af det kulturelle samvær.
Hans Chr. Wiwe gjorde opmærksom på økonomien omkring kurset, hvor mindre afdelinger fra
Jylland havde svært ved at magte deltagelse i såvel formandsmøder, repræsentantskabsmøder og
interne kurser, med de omkostninger, der var forbundet hermed.
Arne Nielsen mente, at kurset burde være et to-dages arrangement, så man kunne gå i dybden og
sikre et socialt fællesskab.
Hans Chr. Wiwe var også imod endagskurser, da rejsetiden ville blive uforholdsmæssig lang.
Søren Sørensen mente også, at organisationsudvalget nu måtte se på fremtiden for internt kursus i
lyset af de erfaringer, vi nu havde. Han understregede så vigtigheden af, at man forholdt sig til de to
halvdele af organisationen, som sammen udgør helheden, nemlig ud over lokale tillidsfolk også de
samarbejdende organisationer, som bør tænkes med i organisationsudvalgets oplæg til fremtiden.
Kathrine Stensgaard mente, at man også måtte se på en udligningsordning hvad angår prisen for
deltagerne, hvis kurset fortsat skal ligge i Skalstrup (ucentralt).
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at deltagerantallet til internt kursus var blevet mere end
halveret gennem de seneste år, hvilket måtte få betydning for vurderingen af fremtidens kurser.
Hvordan får vi bragt flest mulige erfaringer videre til flest mulige tillidsfolk for færrest mulige
penge.
Frode Sørensen bad organisationsudvalget komme med et oplæg, der tager hensyn til helheden i
foreningen, herunder hvordan vi får aktiveret de samarbejdende medlemmer. Han henviste i øvrigt
til den nyligt afholdte grænsehindringskonference på Christiansborg, hvor der var 130 deltagere, og
som også var for de samarbejdende medlemmer. Han ville tage fat i nogle af de samarbejdende
medlemmer for at få et indblik i, hvad deres behov var.
b.) Nordisk Sommerlejr
Frode Sørensen henviste til bilagene i form af Foreningen NORDENs brev til Den nordiske
Lejrskole om repræsentantskabets beslutning vedr. sommerlejren og det modtagne svar, som tyder
på, at de, trods manglende økonomisk støtte fra Foreningen NORDEN, alligevel har til hensigt at
fortsætte lejren, hvilket er glædeligt.
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c.) Nævn og udvalg
Frode Sørensen henviste til de to referater, der var fremkommet siden landsstyrelsesmødet, nemlig
fra informationsnævn og organisationsudvalg. Referaterne var sendt ud, idet
organisationsudvalgsreferatet indeholdt bemærkninger om Internt Kursus. De vil selvfølgelig fortsat
blive sendt til landsstyrelsen, da nævn og udvalg er nedsat af landsstyrelsen.
Susanne Prip Madsen nævnte, at hun på internt kursus havde erfaret, at opfattelsen af
venskabsbysamarbejdet var meget forskelligt fra sted til sted. Hun var blevet noget forbavset over,
at flere ikke havde tænkt på, at venskabsbysamarbejdet også omfattede et samarbejde med de
folkelige foreninger, herunder Foreningen NORDEN, i de øvrige venskabsbyer.
Frode Sørensen understregede, at det er forretningsudvalgets opgave at følge venskabsbyarbejdet.
Det er vores hjerteblod og må prioriteres højt. Han ville nu følge op på Knud Enggaard kontakter
med Kommunernes Landsforenings formand, Eigil Rasmussen. Ambitionen var nu at få Eigil
Rasmussen til at sende et brev til landets kommuner om det nordiske venskabsbysamarbejde og
vigtigheden af, at den folkelige del var med i samarbejdet, ligesom man kunne overveje en artikel i
KL’s blad Danske Kommuner.
Søren Sørensen henviste til landsstyrelsens drøftelse om den nye salmebog. Hvis Foreningen
NORDEN vil følge op på sagen, kan man lokalt påvirke valget af salmer gennem menighedsrådene
og eventuelt lave sin egen kopierede version med nordiske salmer til udvalgte lejligheder, ex.
Venskabsbygudstjenester. Man kan også påvirke nationalt gennem artikler. Han gav samtidig en
status for sangbogsudvalgets arbejde, hvor der pt. er lidt stille, da vi ikke har fået positive svar på de
fremsendte ansøgninger til fonde mv. med henblik på at virkeliggøre sangbogen. Projektet er færdig
til virkeliggørelse. Sangbogsudvalget holder møde snarest og ser på mulighederne for at komme
videre.
Hans Chr. Wiwe mente, at det var urealistisk at arbejde med nordiske salmer i lokalt
sammenhæng, da det ville kræve oversættelse.
Søren Sørensen henviste til, at man ved kirkeligt samarbejde i venskabsbysammenhæng kunne
bruge salmerne på de skandinaviske originalsprog.
Frode Sørensen mente, at vi måtte sætte venskabsbysamarbejdet på dagsordenen til næste møde.
d.) Bastionerne
Peter Jon Larsen redegjorde for situationen, hvor Nordisk Ministerråd nu havde krævet, at man
satte ambitionsniveauet ned m.h.t. egenproduktioner og prioriterede den politiske debat om nordiske
emner. Dette ville betyde visse omlægninger af de personalemæssige ressourcer i Norden i Fokus.
Han fortalte om udviklingen på Øresundsmiljøskolen på Carls Bastion, hvor de nye havbassiner og
akvarier vil blive indviet med stor festivitas i december. Endvidere havde Foreningen NORDEN
skrevet til Christianiaudvalget og meddelt dem vores planer, så det ikke var ukendt, når fremtiden
for området blev gennemgået.
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e.) Nordplus-ordningerne
Hans Chr. Wiwe henviste til det udsendte materiale om de nordiske Nordplus-programmer, som nu
bliver tænkt med i de bredere europæiske programmer. Vi må nu se på de nye muligheder, bl.a. om
Nordplus Voksen kan bruges i venskabsbysammenhæng.
Søren Sørensen mente, at Vibeke Bille-Hansen burde konsulteres om dette.
Peter Jon Larsen fortalte om diskussionen i FNF, hvor netop ”EU’ificeringen” af Nordplusprogrammer havde været set som et dilemma, mere end som et gode. Der blev nu arbejdet på et
udspil i den sammenhæng.
Frode Sørensen medgav, at politikerne er kommet et skridt bagud i Nordplus-sagen. Vi vil nu
hjælpe politikerne til at se, at Nordplusordningerne lå bedst, hvor det lå inden omlægningen. I det
udvalg i Nordisk Råd, hvor han sidder, har man allerede tydeligt sagt, at Foreningerne NORDEN
skal inddrages i den videre proces. Han foreslog, at man nu nedsatte et lille udvalg bestående af
Vibeke Bille-Hansen, Hans Chr. Wiwe med Edith Kjærsgaard som sekretær, som kunne give
en orientering til landsstyrelsen på mødet 31. januar 2004.
Nyt punkt f) landsforeningens synlighed
Kathrine Stensgaard havde deltaget i landsmødet hos Foreningen NORDEN i Island, og de havde
fået nyt sekretariat, der var placeret midt i Reykjavik, hvor der kom mange folk forbi. Hun mente, at
vi også burde have et sekretariat, der lå et sted i byen, hvor folk kom forbi. Hun syntes også, at det
gav synlighed, når man i forbindelse med Nordens dag uddelte smagsprøver på nordisk mad,
ligesom hun mente, at man i højere grad skulle ud i skoleklasserne og fortælle om det nordiske.
Arne Nielsen syntes, at det var gode ideer, der skulle realiseres lokalt. Vi kunne give ideerne videre
i Nyhedsbrevet til tillidsfolk.
Søren Sørensen mente, at man i forbindelse med internt kursus skulle tage emnet synlighed op med
henblik på at give ideer videre til det lokale arbejde.
Peter Jon Larsen foreslog, at han og Kathrine Stensgaard lavede et idepapir til næste nummer af
Nyhedsbrevet til tillidsfolk, og måske startede en ideudveksling mellem lokalafdelingerne i
Nyhedsbrevet.
Frode Sørensen opfordrede til, at foreningernes synlighed blev taget med som tema på de
kommende formandsmøder i august 2004.
Søren Sørensen mente også, at man burde inddrage de samarbejdende medlemmer i synligheden,
bl.a. ved nordiske markeringer i forbindelse med 1. maj-arrangementerne.
4. FNF
Frode Sørensen henviste til de udsendte referater fra præsidium og direktørkollegium.
Hans Chr. Wiwe henviste til referatets afsnit om nyt styreseminar i Finland i april/maj 2004.
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Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at indkaldelsen til styreseminar ville blive udsendt, når
den forelå fra Finland. Meningen var at tage sprogsagen op til drøftelse, men vi kunne ikke, med
den nuværende økonomi, sende flere danske deltagere end tidligere. Han havde endnu engang i
FNF foreslået, at man genoptog de tidligere forbundsmøder, som så fik et vedtægtsmæssigt
grundlag frem for det lidt tilfældige grundlag, der nu herskede omkring styre-seminarerne og der
var ved at være skred i sagen.
5. Økonomi, herunder landsstyrelsens anmodning om at få revisionsprotokol
Frode Sørensen henviste til drøftelsen på landsstyrelsesmødet, og den statsautoriserede revisor
havde meddelt, at revisionsprotokollen kunne sendes til landsstyrelsen. Han henviste også til det
omdelte notat om udviklingen i foreningens økonomi 1991 – 2002, som ville blive udsendt til
landsstyrelsen, hvis der ikke forelå indvendinger fra forretningsudvalget.
Peter Jon Larsen forelagde notatet. Samtidig gjorde han opmærksom på, at foreningen havde
skiftet bankforbindelse fra NORDEA til Sydbank, hvor såvel rente som gebyrer var gunstigere end
hos NORDEA. Han redegjorde også for likviditetssituationen, som var bedre end i tidligere år.
Kathrine Stensgaard spurgte, om vi havde et lån hos FNU.
Peter Jon Larsen meddelte, at vi ikke pt. havde et lån hos FNU, da vi ikke havde negativ likviditet.
Han ville dog ikke afvise, at vi i december ville tage et lån hos FNU, hvis det var gunstigere end at
trække på kassekreditten.
6. Forberedelse af Landsstyrelsesmødet 31. januar 2004, herunder sprogsagen
(fra repræsentantskabsmødet) og det fællesnordiske samarbejde i FNF
Forretningsudvalget havde en kort drøftelse af landsstyrelsesmødet, hvor sprogsagen ville blive
taget op af FNF, hvor man ville bede den nye generalsekretær for FNF, Karen Bue, om at være til
stede.
7. Nordisk Råds session i Oslo
Frode Sørensen redegjorde for forløbet af Nordisk Råds session, som havde været konstruktiv med
gode, politiske drøftelser. På grund af det fremskredne tidspunkt blev redegørelsen summarisk.
8. Eventuelt, herunder fastsættelse af kommende møder
Næste møde blev fastsat til
ONSDAG DEN 25. FEBRUAR 2004 KL. 15.00 – 19.00
(frokost vil blive tilbudt forretningsudvalget i forlængelse af mødet)
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR
09.12.03 PJL/pjl
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