FORENINGEN NORDEN
REFERAT
AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
FREDAG DEN 22. NOVEMBER 2002 KL. 13.00 – 16.30
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR.
Til stede: Knud Enggaard (landsformand), Arne Nielsen (næstformand), Susanne Prip Madsen,
Kathrine Stensgaard, Søren Sørensen og Hans Chr. Wiwe.
Afbud: Henrik Hagemann.
Referat: Peter Jon Larsen.
Knud Enggaard meddelte, at Henrik Hagemann havde meldt afbud, idet han på foreningens
vegne deltog i Ole Harkjærs begravelse. Ole Harkjær havde været sekretær (1947-56),
kontorchef (1956-62) og direktør (1962-74) i Foreningen NORDEN, ligesom han efter sin
fratræden havde haft mange tillidsposter i foreningen, bl.a. i landsstyrelsen og forretningsudvalget
samt i forbindelse med Hindsgavl og de bilaterale nordiske fonde.
Forretningsudvalget mindedes Ole Harkjær.
1. Fastsættelse af dagsorden
Hans Chr. Wiwe beklagede, at invitationen til Svensk NORDENs fullmäktigemöte 23.-24.
november var sendt fra landskontoret så sent, at man ikke kunne deltage.
Peter Jon Larsen var ked af, at invitationen havde ligget over nogle dage på landskontoret. Men vi
havde først modtaget den fra Svensk NORDEN i begyndelsen af november, så invitationen var også
kommet meget sent.
Kathrine Stensgaard ønskede et punkt på dagsordenen, hvor forretningsorden for
forretningsudvalget kunne drøftes.
Knud Enggaard foreslog, at det blev drøftet, som nyt punkt 3.f).
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 28. maj 2002
Kathrine Stensgaard spurgte, med baggrund i referatet, om der havde været afholdt møde med de
samarbejdende medlemmer i forlængelse af seneste landsstyrelsesmøde og spurgte Søren
Sørensen, om der var sket mere i sagen om et samarbejde med de nordiske oplysningsforbund.
Peter Jon Larsen kunne meddele, at der ikke havde været afholdt møde med de samarbejdende
medlemmer den 2. oktober, da forudsætningen var, at det i givet fald skulle have været et
fællesmøde med landsstyrelsen, og landsstyrelsen havde valgt et kort møde udelukkende med
konstitueringer på dagsordenen.

Søren Sørensen spurgte landskontoret, om kontoret havde hørt fra de nordiske oplysningsforbund.
Da dette ikke var tilfældet påtog han sig at rykke for en henvendelse.
Forretningsudvalget havde herefter en drøftelse af hvorvidt det nykonstituerede forretningsudvalg,
på trods af en uændret bemanding, kunne vedtage referatet. Konklusionen blev, at
forretningsudvalget tog referatet til efterretning.
3. Sager til drøftelse
a) Flagning ved grænsen
Peter Jon Larsen henviste til det udsendte bilag. Han glædede sig over, at justitsministeriet nu
havde forhøjet foreningens tilskud til flagningen fra 50.000 kr. til 70.000 kr. pr. år. Det var stadig
for lidt til at dække omkostningerne, men foreningen var i gang med at søge fonde, ligesom han
havde været i kontakt med Hoffet, for at få det til at stå som vært for et årligt eftermiddags-the
arrangement for de frivillige flaghejsere. Dette ville givet kunne betyde, at flere meldte sig til en
lavere betaling.
b) Nye fordelingsprincipper vedr. DFS’s tipsmidler
Peter Jon Larsen henviste til bilaget. Han havde i forbindelse med sin deltagelse i
udredningsarbejdet i Dansk Folkeoplysnings Samråd arbejdet for, at en stor del af tipsmidlerne blev
uddelt efter objektive kriterier, som fulgte kriterierne fra Superchancen og senere finansministeriet.
Da han også havde været med til at udforme disse kriterier kunne man være sikker på, at de tog
pænt hensyn til Foreningen NORDEN s interesser.
Når de bliver vedtaget af DFS vil foreningen kunne regne med en stigning i tilskuddet fra
Oplysningstipsmidlerne.
c) Islands NORDENs jubilæum samt Nord NU’s julenummer
Peter Jon Larsen henviste til de udsendte bilag.
Søren Sørensen glædede sig over det nordiske islæt foreningens gave til Islands NORDENs
jubilæum havde i og med dansk NORDEN gav en svensker til Islandsk NORDEN.
Peter Jon Larsen meddelte endvidere forudsætningerne for ændringerne af tidsterminerne for
udsendelsen af NORD NU, hvor julenummeret nu bliver sprunget over og i stedet erstattet af et
rejsenummer, der udkommer umiddelbart efter nytår. Dette betyder desværre også, at vi ikke får et
julenummer, der samtidig sendes til medlemmerne af Foreningen NORDEN i Island.
d) Jubilæumsturne ”På sporet af Norden – i 50 år”
Peter Jon Larsen henviste også her til det udsendte bilag, og kunne konstatere, at projektet var sat
på skinner.
e) Øresundsmiljøskolen
Knud Enggaard henviste til det udsendte bilag i form af udkastet til samarbejdsaftale med
Københavns Kommune, som var udarbejdet i et samarbejde mellem Foreningen NORDEN og

Skoleforvaltningen i København. Foreningen NORDEN stillede faciliteterne (Carls Bastion) til
rådighed, og skoleforvaltningen stiller økonomien til projektet til rådighed i form af et årligt tilskud
på 600.000 kr.
Susanne Prip Madsen glædede sig over, at projektet nu var igangsat, og at pilotprojektet, der nu
havde været gennemført, havde været en succes. Der var stor interesse for projektet i København,
og der havde ligeledes været mange forespørgsler fra de andre nordiske hovedstæder. Projektets
kombination af børn og miljø var rigtigt godt.
f) Nyt dagsordenspunkt: forretningsorden for forretningsudvalget
Forretningsudvalget drøftede på grundlag af et oplæg fra Kathrine Stensgaard en skriftlig
forretningsorden. Forretningsudvalget takkede Kathrine for oplægget, og den endelige vedtagelse er
vedlagt referatet, som bilag.
4. FNF
a) Præsidiets møde i Helsingfors 28. oktober
Knud Enggaard henviste til det udsendte bilag i form af referatet fra det pågældende møde. Han
noterede, at spørgsmålet om ny generalsekretær for FNF havde vejet tungt på dagsordenen.
Danmark havde stillet med en dansk kandidat, nemlig den 43-årige fuldmægtig i Nordisk Råds
Danske Delegation Karen Bue.
Søren Sørensen mente, at det var vigtigt, at vi fik en dansk generalsekretær i FNF, da Danmark
ikke tidligere havde haft posten, og de andre kunne ikke tillade sig på det grundlag at holde
Danmark udenfor.
Knud Enggaard meddelte endvidere, at også Nordisk Ministerråd stod overfor
generalsekretærskifte efter Søren Christensen. Det var nu klart, at det blev den svenske politiker Per
Unckel. Enggaard havde bedt den danske samarbejdsminister Flemming Hansen efterprøve den nye
svenske generalsekretærs interesse for det folkelige arbejde.
Kathrine Stensgaard understregede vigtigheden af, at Hässelby Slott stadig havde mulighed for at
fortsætte, som et nordisk center.
b) Direktørmøde i Helsingfors 29. oktober
Knud Enggaard henviste til, at der var drøftelser med Nordisk Ministerråd om Hallo Norden og at
man kunne forvente et lidt større tilskud til Hallo Norden, der havde været positivt omtalt i
forbindelse med udredningen og grænsehindringer i Norden.
c) Nordpraktik
Knud Enggaard henviste til de udsendte bilag og mente, at Nordpraktik var et problembarn, hvor
man nu forskyder vægten af administrationen og indholdet over mod Baltikum og i særdeleshed
Rusland. Derfor er der sket et attentat på den nuværende arbejdsfordeling. Dog er Foreningerne
NORDEN blevet tilbud en niche i form af den kulturelle del af projektet.

d) Hallo Norden
Knud Enggaard henviste til drøftelsen under dagsordenens punkt 4 b).
e) Sprogforståelsen
Knud Enggaard henviste til det omdelte brev til kulturministeren (vedlagt referatet). Brevet
indeholder vedtagelsen fra repræsentantskabsmødet, samt en indledning, der henviser til, at en ny
sproglov ikke var omtalt i regeringens lovkatalog, der blev præsenteret ved Folketingets åbning.
f) Nordens Folkelige Akademi
Knud Enggaard henviste til den støtteerklæring, som FNF havde sendt og som forretningsudvalget
havde modtaget, som bilag.
5. Nordisk Råds session
a) Samarbejdsministerens redegørelse til folketinget
Knud Enggaard henviste til det udsendte bilag i form af den danske samarbejdsministers
redegørelse til Folketinget. Den viste arbejdets indhold og præmisser samt ønsker til nyudvikling på
alle hovedområder.
I øvrigt refererede han fra Nordisk Råds jubilæumssession, som havde været festlig, og han roste
det finske værtskab. Jubilæumsbogen, som han havde været redaktør for, var blevet positivt
modtaget, og han glædede sig over, at Nordisk Råds danske delegations sekretariat ( læs: Henrik
Hagemann) havde tilbudt at sende bogen ud til Foreningen NORDEN s landsstyrelse.
6. Økonomi
Budgetopfølgningen for 3. kvartal var udsendt, som bilag til mødet. Peter Jon Larsen forelagde
budgetopfølgningen, som så rimelig ud, selvom der var nogle periodeforskydninger, der gjorde det
vanskeligt at regne sig frem til det endelige resultat. Mange små forskydninger i negativ retning
kunne forskyde resultatet, men som det så ud nu ville vi komme ud med et positivt resultat trods de
drastiske nedskæringer på indtægtssiden.
7. Forberedelse af landsstyrelsesmøde 1. februar 2003
Forretningsudvalget havde en drøftelse af forberedelserne til landsstyrelsesmødet, herunder
eventuelt politisk tema samt forberedelse af formandsnyvalget på næste års repræsentantskabsmøde.
Forretningsudvalget var enige om at spørge den nye nordiske samarbejdsminister Flemming
Hansen om at komme med et oplæg til den politiske drøftelse.
Kathrine Stensgaard erindrede dog om, at vi også ved lejlighed burde tage erhvervspolitikken op
og bede en af de store nordiske fusioners danske ledere om et oplæg.
Knud Enggaard erindrede også om, at sprogpolitikken burde tages op som tema ved lejlighed med
et oplæg fra f.eks. Davidsen-Nielsen.

Forretningsudvalget drøftede endvidere procedurer for formandsvalget. Denne drøftelse ville blive
videreført på næstkommende forretningsudvalgsmøde med henblik på et forslag til landsstyrelsen.
8. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste forretningsudvalgsmøde(r)
Kathrine Stensgaard fortalte om Fyns Amtskreds bestræbelser på at få pustet nyt liv i
Middelfartafdelingen.
Susanne Prip Madsen fortalte om Nordisk Råds jubilæumskonference på Christiansborg, hvor der
havde været en god debat.
Forretningsudvalget vedtog at afholde næste møde
fredag den 24. januar 2003 kl. 13.00 – 16.00
på Foreningen NORDEN s landskontor
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