FORENINGEN NORDEN
REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
ONSDAG DEN 24. APRIL 2019 KL. 13 - 15
PÅ CHRISTIANSBORG

Til stede: Mogens Jensen (landsformand), Marion Pedersen (næstformand), Birte Fangel,
Grethe Hald, Bent Jensen, Susanne Prip Madsen og Merete Riber.
Referat: Peter Jon Larsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 20. februar 2019
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a. Landsformand/næstformand
Mogens Jensen fortalte om en vellykket konference med Dansk Industri og CO-Industri, som netop
var blevet afholdt i Fællessalen på Christiansborg i anledning af Foreningen NORDENs jubilæum,
og hvor emnet var den nordiske arbejdsmarkedsmodel. Det var dejligt at se, at det nordiske også er
særdeles relevant på det område.
b. Forretningsudvalget, herunder udvalgene
Susanne Prip Madsen fortalte af FNU’s landsmøde var blevet udsat, men hun regnede med, ar det
ville blive afholdt inden længe, og at hun ville deltage. Hun fortalte også om forberedelserne til
Folkemødet på Bornholm, hvor hun skulle have møde med Nordiske Ministerråd om det endelige
program.
c. Generalsekretær
Peter Jon Larsen havde ikke noget, som ikke var omfattet af de kommende punkter på
dagsordenen.
4. Jubilæum 2019
Mogens Jensen understregede, at det var imponerende med alle de aktiviteter, der var sat i søen
også rundt om i landet. Vi kunne være stolte af det Jubilæums Magasin, der lige var udsendt

sammen med Norden Nu. Det var også en fantastisk flot fejring og reception i DR’s Koncerthus og
med en fyldt sal.
Marion Pedersen mente gallaen havde været rigtig godt tv, men der var blandede tilbagemeldinger
til selve visningen i DR’s Koncertsal alt efter hvor folk sad. Hun glædede sig også over magasinet.
Også Bent Jensen glædede sig over arrangementerne, hvor de var kommet i bus fra Nykøbing
Falster og så i tillæg havde aflagt Den Nordatlantiske Brygge et visit. Han glædede sig over, at
Magasinet og hverveflyeren var blevet omdelt til publikum.
Susanne Prip Madsen mente at konferencen om eftermiddagen havde været rigtig god, og gallaen
havde været fantastisk. Og så glædede hun sig over, at man allerede nu kan se, at det gratis
intromedlemskab giver medlemmer.
Merete Riber havde også en busfuld med fra hendes kreds, hvor alle var glade for arrangementet.
Og om søndagen havde der været afholdt en Nordisk Gudstjeneste i Holstebro, lige som der var en
nordisk frimærkeudstilling på rundtur i kredsen.
Birte Fangel havde også været afsted med en busfuld på 52 fra Sønderjylland. Det havde været en
god tur og der havde været sang i bussen.
Grethe Hald mente det haltede lidt med det sproglige, som vi ellers har fokus på, men det havde
været en god vært og en fin og varieret aften. Transmissionen i tv var noget anderledes at opleve,
men begge dele havde været gode.
Marion Pedersen fortalte om den konference i Stockholm, hvor hun havde deltaget i forbindelse
med den svenske fejring af deres jubilæum og
Mogens Jensen og Marion Pedersen havde deltaget på den norske fejring på National Teatret i
Oslo og reception på Oslo Rådhus.
Grethe Hald var ikke særlig glad for hverveflyeren, og Forretningsudvalget besluttede, at der
blev lavet en mindre handy en i tillæg til den nuværende.
Peter Jon Larsen berettede om de samtaler, han havde haft med Per Arnoldi i forbindelse med
produktionen af en jubilæumsplakat. Han foreslog, at vi stille som betingelse, at Per Arnoldi
nummererede og signerede 200, som vi så kan sælge til samarbejdspartnere, der på den måde kan
give foreningen en jubilæumsgave.
Forretningsudvalget tilsluttede sig modellen.
5. Repræsentantskabsmøde samt konstituerende møde i landsstyrelsen
Peter Jon Larsen gennemgik åbningsceremonien, der bestod af:
• Rødovres borgmester Erik Nielsen byder velkommen til Rødovre (5 minutter)
• Landsformanden Mogens Jensen byder velkommen til repræsentantskabsmødet (5 minutter)
• Fællessang ”Dejlig er Norden” (5 minutter)
• Lokalafdelingens formand Flemming Thøgersen (5 minutter)

•
•
•
•

Rødovre Musikskoles kor (15 minutter)
Afsløring af Jubilæumsplakat af og ved Per Arnoldi (10 minutter)
Oplæsning af Hans Hartvig Seedorffs Svanerne fra Norden ved Sofie Gråbøl (15 minutter)
Overrækkelse af Foreningen NORDENs hæderspris i form af en akvarel af den grønlandske
kunstner Aka Høegh over det grønlandske sagn Ravnen og Ømmerten, (10 minutter)
• Bent Fabricius-Bjerre kvitterer (5 – 10 minutter)
• Rødovre Musikskoles kor slutter den kulturelle del af, hvorefter
• Eva Kjer Hansen, Minister for Nordisk Samarbejde holder tale (15 minutter)
Og derefter går repræsentantskabet over til den vedtægtsbaserede dagsorden og
Peter Jon Larsen gennemgik den kommenterede dagsorden.
Forretningsudvalget tilsluttede sig indstillingerne, som nu ligge på intranettet.
Herefter gennemgik forretningsudvalget forslag til konstitueringer, som nu er udsendt til
landsstyrelsen. Birte Fangel meddelte, at hun ikke genopstiller til forretningsudvalget, hvilket blev
beklaget.
6. Økonomi
Peter Jon Larsen gennemgik status, som fulgte budgettet.
7. FNF
Der havde ikke været møder siden sidst.
Susanne Prip Madsen spurgte til Forbundsmødet, og generalsekretæren lovede at udsende
indkaldelsen, når den forelå.
8. Eventuelt – næste møde
Næste møde er berammet til
ONSDAG DEN 4. SEPTEMBER 2019 KL. 13.00 – 15.00
PÅ CHRISTIANSBORG
Marion Pedersen roste formandens kyndige optræden ved de forskellige arrangementer i
forbindelse med jubilæet.
Pjl/pjl 20.05.19.

