FORENINGEN

NORDEN

REFERAT
AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
ONSDAG DEN 21. APRIL 2004 KL. 13.00 – 16.30
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR.
Til stede: Frode Sørensen (landsformand), Arne Nielsen (næstformand), Henrik Hagemann,
Susanne Prip Madsen, Kathrine Stensgaard og Søren Sørensen.
Referat: Peter Jon Larsen.

Frode Sørensen indledte mødet med at mindes Hans Chr. Wiwe. På seneste møde havde han
været i fin form og godt humør, og få dage efter var han afgået ved døden. Ingen kender dagen…
Frode Sørensen mindedes ham som en god mand for Foreningen NORDEN – en rigtig ildsjæl.
Tankerne gik nu også til hans familie. Forretningsudvalget holdt en kort mindestund.
Frode Sørensen rejste herefter spørgsmålet om konstituering. Der er ingen suppleanter, men
vedtægterne foreskriver, at der skal være syv medlemmer af forretningsudvalget. Efter en kort
drøftelse blev forretningsudvalget enige om, at landsstyrelsen, der vælger forretningsudvalget, på
sit næste møde i juni blandt de amtskredsvalgte landsstyrelsesmedlemmer vælger et nyt medlem til
forretningsudvalget.
1. Fastsættelse af dagsorden
Dagsordenen blev fastlagt som følger.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 25. februar 2004
Referatet blev godkendt.
3. Sager til drøftelse
a.) Møde med samarbejdsministeren 13. april
Frode Sørensen refererede fra mødet, der havde været udmærket. På mødet havde han fremført
ønsket om en forhøjelse af statsbidraget til Foreningen NORDEN, men samarbejdsministeren havde
ikke været imødekommende, da de nuværende statsbidrag til organisationerne var fastfrosset på 10
procent under det hidtil gældende niveau efter den nuværende regerings tiltrædelse. Så en forhøjelse
af Foreningen NORDENs tilskud ville åbne debatten for alle organisationerne.
Samarbejdsministeren ville dog se på andre muligheder for at forøge bidraget til foreningen gennem
projektforvaltningerne, herunder informationsvirksomheden under Norden i Fokus. Endvidere
drøftedes grænsehindringer i Norden, som optog ministeren meget, ligesom vi fremførte
synspunkter på Nordplus-programmernes omlægning.
b.) Møde med Poul Schlüter 28. april
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Frode Sørensen henviste til konferencen om grænsehindringer på Christiansborg i efteråret, hvor
han havde inviteret Poul Schlüter på besøg. På mødet den 28. april var grænsehindringerne selvsagt
hovedtemaet. Foreningen NORDEN er jo igangsætteren af hele arbejdet med grænsehindringer og
medborgernes muligheder for at bosætte sig og arbejde i hele Norden. Faktisk er der ingen grænser
for hvor, langt vi vil gå, når det gælder den nordiske harmonisering på dette område, hvilket også
følges op af foreningens slogan: Samarbejde uden grænser. Hallo Norden, der administreres af
foreningerne NORDEN, er storleverandør til Schlüters arbejde, når det drejer sig om konkrete
problemer på grænsehindringsområdet. Endvidere ville vi høre, om han fortsætter sit gode arbejde
eller holder, som planlagt, 1. juli i år. Vi ville så fortælle ham, at vi har besluttet at overrække
foreningens hæderspris 2004 til ham for sin store indsats med at sætte fokus på fjernelse af de
nordiske grænsehindringer, ligesom vi ville høre, om han kunne tage nogle offentlige møder, hvor
han fortæller om sit arbejde.
c.) Styreseminar i FNF 7. – 8. maj
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at Susanne Prip Madsen og Marie Østergaard
Knudsen deltager i styreseminaret. Endvidere ser det ud til, at præsidiet i FNF vil beslutte, at vi
genindfører de tidligere forbundsmøder til erstatning for styreseminarerne. Styreseminarerne har
ingen legal baggrund, hvilket gør dem til en snakkeklub uden forpligtelser. Deltagerkredsen
repræsenterer i princippet ingen andre end sig selv, mødet er ikke forberedt hjemmefra, og man har
intet mandat med. Opfølgningen bliver derfor sporadisk. Styreseminarerne er uforpligtende. Det kan
være godt nok, hvis vi har penge til den slags ideudvikling, men det har vi ikke. Derfor bør man
have genindført Forbundsmøderne (hvert andet år), hvor der er en fast dagsorden, hvor
beslutningerne forberedes i god tid, diskuteres i de nationale foreninger, der derefter sammensætter
sine delegationer, der så møder med et mandat, og opfølgningen af beslutninger er fastlagt i en
procedure. Ved siden af mødet vil der helt naturligt være en uformel ideudveksling.
Henrik Hagemann havde noteret, at programmet for styreseminaret alene koncentrerede sig om
domænetabsproblematikken. Han mente, at vi burde sørge for, at der også kom indspil om den
fælles sprogpolitik.
Søren Sørensen mente, vores indlæg skal henholde sig til konklusionerne fra landsstyrelsens
temadrøftelse i januar om sprogpolitikken. Konklusionerne er ydermere blevet underbygget af
sprogfolk, der har peget på de samme punkter, som fremgik af vores drøftelse, så de ikke alene er
politiske, men også fagligt begrundede.
d.) Møde med samarbejdende medlemmer 18. maj
Frode Sørensen henviste til indkaldelsen. Efter en halv time om foreningens interne forhold,
herunder forberedelsen af repræsentantskabsmødet, hvor han indledte, ville man gå over til
temadrøftelse af Nordisk Sprogpolitik, hvor Henrik Hagemann ville indlede på vegne af
Foreningen NORDENs sprogudvalg. De politiske ordførere ville blev indbudt til drøftelsen ligesom
Dansk Sprognævns formand ville deltage.
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Frode Sørensen mente, at en specifik indsats over for de samarbejdende medlemmer var vigtig, så
de blev mere synlige i Foreningen NORDENs arbejde, og her kunne et møde med Poul Schlüter
måske være en ide i efteråret, da grænsehindringer er noget, der interesserer alle i foreningslivet.
e.) Regnskab 2003 og budgetopfølgning for første kvartal 2004
Peter Jon Larsen forelagde det endelige reviderede regnskab for 2003 samt medfølgende
revisionsprotokol. Regnskabet udviser et større overskud end forventet, og bemærkningerne i
revisionsprotokollatet er mildere end tidligere. Mødet med de kritiske revisorer finder sted den 5.
maj 2004. Herefter forelagde han budgetopfølgningen, som trods forskydninger ikke gav anledning
til yderligere bemærkninger, da resultatet er tæt på den samme budgetopfølgning som sidste år.
Forretningsudvalget tog informationen til efterretning.
f.) Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2005
Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at Danmark overtager formandskabet for Nordisk
Ministerråd 1. januar 2005 efter Island. Han mente, at Foreningen NORDEN burde komme med
sine forslag til et formandsprogram. Det kunne være i form af et oplæg til landsstyrelsens møde i
juni, hvorefter det kunne sendes til samarbejdsministeren, så det kunne nå at indgå i regeringens
arbejde. Ligeledes kunne indholdet drøftes på foreningens repræsentantskabsmøde i september.
Fjernelsen af grænsehindringerne burde selvsagt stå centralt.
Henrik Hagemann mente også, at det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område bør prioriteres.
g.) Medlemstal i FNU
Kathrine Stensgaard havde noteret sig det store fald i medlemstallet i Foreningen NORDENs
Ungdom, som kunne få konsekvenser for deres tipstilskud.
Susanne Prip Madsen medgav, at der var et væsentligt fald i medlemstallet. Det glædelige var
dog, at FNU i den kommende tid ville prioritere samarbejdet med Foreningen NORDEN også
lokalt.
Kathrine Stensgaard bad landskontoret give meddelelse til amtskredsformændene om FNUs
repræsentanter i amterne.
Frode Sørensen erindrede om, at forretningsudvalget tidligere havde drøftet muligheden af et møde
med FNUs landsformand, og at det så måske var tiden nu. Han foreslog, at vi forsøgte at få FNUs
formand med til forretningsudvalgets møde 26. maj, hvilket forretningsudvalget tilsluttede sig.
4. Statussager
a.) Norden i Fokus
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Peter Jon Larsen gennemgik aktiviteten, hvor aktivitetsniveauet havde været højt i vinter ikke
mindst i forbindelse med Same-festivalen, hvor kulturelle og politiske elementer var blev blandet på
en god måde. Den type tematiseringer ville blive fastholdt. Nordisk Ministerråd havde også
forlænget kontrakten og var tilfreds med aktivitetsniveau og indhold. Muligvis ville
informationsarbejdet blive styrket. Det havde fra starten ikke været en del af Norden i Fokus i
København, men indgik i de andre hovedsteder. Nordisk Ministerråds placering i København havde
forårsaget, at ministerrådet havde ment, at de selv ville klare informationsdelen fra Store
Strandstræde.
b.) Hallo Norden
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at aktiviteten var blevet finansielt styrket, og at Hallo
Norden ville få nyt logo og design.
c.) Øresundsmiljøskolen
Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at samarbejdet med Københavns Kommune forløb
planmæssigt og miljøskolen udviklede sig positivt. Senest havde han sammen med
miljøborgmesteren i København modtaget alle de nordiske miljøministre på Øresundsmiljøskolen
på Carls Bastion.
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på ombygningsplaner med nye vinduer mv. i Carls Bastion,
som nu blev virkeliggjort efter at Forsvarsministeriet og Københavns Kommune var indforstået med
at betale omkostningerne.
d.) Skolesamarbejdet og Nordplusordningerne
Frode Sørensen ønskede, at forretningsudvalget efter sommerferien fik en redegørelse for status
med Nordplusordningerne, idet vi da også kendte resultatet af de nye forvalteres arbejde.
Søren Sørensen nævnte den igangværende kanon-diskussion på skoleområdet, hvor han mente, at
nordiske digte burde indgå ikke mindst på gymnasieområdet. Han appellerede til, at vi fik en
folkelig debat om, hvad vi skal læse i skolen gerne gennem et samarbejde med Skole og Samfund.
Henrik Hagemann gjorde opmærksom på, at Jørgen Lund var med i gymnasieskolens
læseplansudvalg, og han ville forfægte de nordiske synspunkter. Han mente ikke tiden var moden til
en bredere folkelig debat om emnet på nuværende tidspunkt.
e.) Nord NU, Nyhedsbreve og hjemmesider
Henrik Hagemann roste det seneste nummer af Nord NU med temaet venskabsbysamarbejdet.
Kathrine Stensgaard spurgte til portostøtten og
Peter Jon Larsen svarede, at Biblioteksstyrelsen havde lavet sin fordeling til organisationerne, men
meddelelse var endnu ikke modtaget, da fordelingen først skulle godkendes i EU.
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5. FNF
Frode Sørensen henviste til de udsendte referater fra de seneste møder.
Kathrine Stensgaard henviste til, at direktørerne havde diskuteret medlemskort og spurgte, hvad
Foreningen NORDEN i Danmark havde sagt.
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at det fortsat var så dyrt et projekt, så han ikke kunne
forestille sig, at Foreningen NORDEN i Danmark ville bruge et sekscifret beløb på dette. Han
mente, så mange penge kunne bruges bedre end på et plastikkort, som dels ikke kunne bruges til
noget, dels ikke var efterspurgt i den brede medlemskreds.
Forretningsudvalget drøftede sagen og forslag om, at medlemskontingentet blev ekstraordinært
forhøjet for at dække omkostningerne til et medlemskort, var til drøftelse.
6. Opfølgning af den generelle drøftelse på seneste møde
Punktet blev udsat pga. det sene tidspunkt.
7. Eventuelt
Næste møde var allerede fastsat sidste gang til den 26. maj 2004 kl. 15.00 – 18.30. Tidsfristen for
forslag og indstillinger til repræsentantskabsmødet er ifølge vedtægterne 1. juni.
Henrik Hagemann informerede om status for Det Letterstedtske Selskabs priskonkurrence om den
nordiske nabosprogsundervisning i folkeskolen, hvor der ønskes en redegørelse for, hvordan man i
det 21. århundrede kan begrunde undervisning i de nordiske nabosprog i den danske skole og
skitsere et undervisningsforløb i nordiske nabosprog på 7.-9. klassetrin i et samarbejde mellem
dansk og andre fag og med inddragelse af nye medier. Konkurrencen gennemføres i et samarbejde
med Dansklærerforeningen, Foreningen NORDEN og Nordisk Råds Danske Delegation.
Tidspunktet er endnu ikke fastsat.

Pjl/bl 04.05.04
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