FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF
FORRETNINGSUDVALGSMØDE
TIRSDAG DEN 29. AUGUST 2006 KL. 12.00 – 16.00
PÅ HOTEL JENS BAGGESEN, BATTERIVEJ 3-5, KORSØR
Til stede: Frode Sørensen (landsformand), Arne Nielsen (næstformand), Poul
E. Frederiksen, Henrik Hagemann, Susanne Prip Madsen, Erik Rasmussen
og Merete Riber.
Referat: Peter Jon Larsen.

1. Fastsættelse af dagsorden
Dagsordenen blev fastsat som følger.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 24. maj 2006
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
Frode Sørensen meddelte, at han sammen med Grænseforeningens formand
havde underskrevet en opfordring til Statsministeren om at arbejde for at
Dannevirke bliver verdenskulturarv. Han refererede de forhandlinger, der i
officielt nordisk regi havde været om Nordplus-ordningerne, og han var bange for,
at Nordplus forbliver, hvor det er i dag.
Peter Jon Larsen mente fortsat det var vigtigt at kæmpe for at få ordningen
Nordplus-junior tilbage og følge op på tankerne om at give Nordplus to ben: en
pædagogisk indsats overfor lærere og elever og en pulje til at støtte udvekslingerne.
Frode Sørensen opfordrede til, at Henrik Hagemann og generalsekretæren tog
et møde med Undervisningsministeriets repræsentant i Nordisk Ministerråds
embedsmandskomite, som var en vigtig del af beslutningsprocessen.
Henrik Hagemann fortalte om arbejdet op til Nordisk Råds session, der bliver
holdt i Danmark i slutningen af oktober. Her er spørgsmålet om de selvstyrende
områders repræsentation igen taget op på grundlag af en indstilling af færøsk side.
Der var udarbejdet en rapport, som viser, at problemstillingen ikke er folkeretslig
men alene politisk.
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Susanne Prip Madsen fortalte om et møde i FNU nogle dage forinden.
FNU’erne er aktive og har mange ideer, men de mangler medlemmer. De er nu i
gang med at skrive et brev til Foreningen NORDENs lokalafdelingsformænd om
medlemskab af FNU.
Frode Sørensen håbede at FNU fik succes med initiativet. Ambitionen bør være,
at der er en FNU-afdeling i hver af de nye kommuner. Han mente også, at FNU
burde inddrages mere i foreningens skolearbejde.
Susanne Prip Madsen var enig i dette. Især gymnasierne var interessante for
FNU.
Merete Riber glædede sig over, at servicen fra FNU var bedret. Tidligere havde
det taget for lang tid, inden nyindmeldte blev registreret.
Erik Rasmussen mente, at det var vigtigt, at vi fik sat mere gang i foreningens
skolearbejde.
Peter Jon Larsen var enig i dette, men gjorde samtidig opmærksom på, at
vilkårene pt. var noget usikre. Når beslutningen om Nordplus var truffet, måtte vi
– hvad enten beslutningen blev positiv eller negativ – lave en langsigtet plan for
skolearbejde på et højt eller lavt plan. Men vi stod midt i et vadested. Til gengæld
havde vi været heldige, at det fællesnordiske projekt Norden i Biografen netop er
realiseret og kommer ud som tilbud til skolerne. Det kompenserer lidt for, at vi på
andre områder er nødt til at ligge lavt.
4. Sager til drøftelse
a.) Landslotteri
Frode Sørensen mente landslotteriet havde problemer med nedadgående tendens
med mindre og mindre salg.
Henrik Hagemann mente stadig landslotteriet var vigtigt at fastholde, da det var
kommercielt interessant for de lokalafdelinger, der solgte lodsedler, ligesom det
havde en vis PR-værdi.
Frode Sørensen var enig i, at landslotteriet bliver holdt for at få penge i kassen
ikke mindst hos lokalafdelingerne. Men vi skal også ”sælge” vores forening bedre
på baggrund af landslotteriet og han kunne godt tænke sig, at man samlede ideer
fra de lokalafdelinger, der sælger mange lodsedler. Ideerne kunne så deles med de,
der ikke sælger. Han ønskede, at landslotteriet bliver sat på dagsordenen til næste
møde, hvor forretningsudvalget får oversigter over, hvem der har solgt i år mm.
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b.) Informationspolitik
Peter Jon Larsen fortalte hvor vi nu var i forhold til, at Lisbet Larsen var
fratrådt. Han havde lavet en aftale med Ole Oxholm, der indtil videre er redaktør
for Norden Nu. Han ville ultimo 2006 forsøge at finde en afløser for Lisbet, så vi
kunne gennemføre den strategi, der var lagt for informationsområdet med en
opgradering til en fuldtidsmedarbejder.
Frode Sørensen understregede informationsplanens lokale sigte.
Erik Rasmussen mente også, det var vigtigt at Bastionernes sktiviteter kom
længere ud, end tilfældet er nu. ”Selv folk ude fra heden kommer af og til
til København”.
5. Repræsentantskabsmødet, herunder budget
Frode Sørensen henviste til det udsendte materiale. Han ønskede, at
forretningsudvalget så på budgetforslagene inden de blev sendt ud.
Peter Jon Larsen gennemgik forslagene og Maj-Britt og han havde arbejdet med
budgetterne ud fra det oplæg, der havde været på landsstyrelsens møde i juni,
sammenholdt det med regnskabsresultatet for 2005, de justeringer vi nu kender og
indbygget forslaget om kontingentforhøjelsen.
Henrik Hagemann nævnte, at Preben Sørensen ikke genopstiller til
landsstyrelsen og spurgte, hvad det så skete med hans formandskab for
informationsnævnet.
Frode Sørensen sagde, at han havde talt med Preben, som godt ville tage et år til
som formand for informationsnævnet.
6. FNF, herunder styreseminar
Arne Nielsen orienterede fra seneste præsidiemøde i FNF, hvor specielt
visionsprocessen havde været i fokus. Der bliver en national opfølgning, når
arbejdsgruppen har formuleret nogle få men klare spørgsmål.
Henrik Hagemann glædede sig over, at FNF nu havde rettet opmærksomheden
på Nordisk Råds kulturudvalg frem for på præsidiet. Hovedparten af FNFs sager
hører jo hjemme i kuturudvalget
Forretningsudvalget bad Poul E. Frederiksen og Merete Riber om at deltage på
FNFs styreseminar i Oslo medio september.
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7. Eventuelt, herunder fastsættelse af nyt møde
Forretningsudvalget ville aftale næste møde efter repræsentantskabsmødet og det
konstituerende landsstyrelsesmøde.
Forretningsudvalget fortsatte herefter med at deltage i Foreningen NORDENs
formandsmøde for Østdanmark, der blev holdt samme sted fra 17.00 – 21.00.

Pjl/pjl 25.09.06
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