FORENINGEN NORDEN

REFERAT
AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
TORSDAG DEN 4. NOVEMBER 2004 KL. 13.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR.
Til stede:
Frode Sørensen (landsformand), Arne Nielsen (næstformand), Poul E.
Frederiksen, Henrik Hagemann, Susanne Prip Madsen, Erik Rasmussen og Søren
Sørensen.
Referat: Peter Jon Larsen.
Frode Sørensen bød de to nye medlemmer af forretningsudvalget velkommen i arbejdet, og han
håbede på et godt og konstruktivt samarbejde.
1. Fastsættelse af dagsorden
Dagsordenen blev fastlagt som følger.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 21. april 2004
Referatet blev godkendt.
3. Sager til drøftelse
a) Bastionerne og brevet fra Slots- og Ejendomsstyrelsen
Frode Sørensen henviste til, at når revisionen har påpeget regnskabsproblemer vedrørende
toiletterne på Frederiks Bastion, så er det bedst at få det klarlagt. Det er det nu med brevet fra
Slots- og Ejendomsstyrelsen.
Arne Nielsen var også godt tilfreds med, at sagen nu var afklaret og glædede sig over, at
afklaringen var til foreningens fordel.
Poul E. Frederiksen glædede sig også over bemærkningerne i brevet om, at Slots- og
Ejendomsstyrelsen var positivt indstillet overfor at overveje et eventuelt ejerskifte for de to
bastioner, når organiseringen af Christianiaområdet er tilendebragt. Han spurgte så til sagen
vedrørende en eventuel overtagelse af Lille Mølle på Christianshavn.
Peter Jon Larsen informerede om udviklingen, hvor Nationalmuseet, der ejer Lille Mølle, var
positiv over for en overdragelse af Lille Mølle til Foreningen NORDEN, hvis bestyrelsen for
den fond, de tidligere ejere (Johanne og Ejnar Flach-Bundegaard) har oprettet, også var positiv.
Da en overdragelse vil betyde, at Lille Mølle nedlægges som museum, har de to
bestyrelsesmedlemmer, der selv er kommet i Møllen, ønsket, at Lille Mølle skulle stå, som de

(Johanne og Ejnar Flach-Bundegaard) havde beboet den. Forhandlingen er dog ikke afsluttet,
men vil blive taget op, når der foreligger en ny situation.
b) Formandskabsprogram 2005
Frode Sørensen henviste til det udsendte papir, som er en følge af, at Foreningen NORDEN fik
kr. 500.000,00 til aktiviteter i den danske formandskabsperiode 2005.
Peter Jon Larsen refererede møderne i Udenrigsministeriet om midlernes anvendelse. Det
udsendte papir er et resultat af drøftelserne. Han glædede sig over, at ministeriet havde været så
positivt, og det var nu afklaret, hvordan projektdelene skulle finansieres. Flere projekter skulle
finansieres af de kr. 500.000,00, men der var også projekter, der skulle finansieres af andre
midler. Her var det nu op til Udenrigsministeriet at fremskaffe den yderligere finansiering.
Frode Sørensen håbede, at man kunne inddrage Nordisk Informationskontor i Flensborg i
forberedelsen og gennemførelsen af den foreslåede nordiske filmfestival, da de havde erfaringer
med et lignende projekt lokalt. Ligeledes ønskede han FNF inddraget i dette projekt.
Søren Sørensen mente, at folkeoplysningssiden burde medtænkes i forbindelse med projektet
Nordisk Filmfestival – sprog og kultur. Det med sproget som kulturbærer er et oplagt emne,
også for folkeoplysningen.
Henrik Hagemann mente oplægget var godt, da det indeholdt såvel elite som borgerskab,
hvilket var helt i tråd med den nordiske tænkning.
Frode Sørensen var enig i, at folkeoplysningen kom med, og han bad om, at der i den
forbindelse blev taget kontakt til Oplysningsforbundene. Han understregede også, at Foreningen
NORDEN skulle markedsføres gennem aktiviteterne, ligesom han også gerne så, at aktiviteterne
i Norden i Fokus i højere grad fik Foreningen NORDENs logo på.
c) Brev fra Silkeborgafdelingen vedr. Rejs i Norden
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at sagen var taget op på dagsordenen, fordi alle sager
stilet til forretningsudvalget blev taget med på forretningsudvalgets dagsorden uanset, om en sag
ellers normalt vil besvares efter behandling i et fagudvalg.
Frode Sørensen henviste til det udsendte bilag og den vedlagte replik fra redaktøren og
referatet fra informationsnævnsmødet. Formelt havde redaktøren ret, men da vi er en folkelig
organisation, bør man også udvise fleksibilitet. Den noget firkantede holdning fra redaktøren
kunne godt have været klaret lidt mere smidigt, så Silkeborgafdelingen alligevel havde fået
omtalt sit rejsearrangement i martsudgaven af Nord NU.
Arne Nielsen var helt enig med formanden.
Frode Sørensen bad Arne Nielsen tage kontakt til formanden i Silkeborg og gøre ham
opmærksom på forretningsudvalgets syn på sagen.

d) Norden Sangbog
Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at vi efter anden ansøgningsrunde har fået
kr. 50.000,00 fra Bikubenfonden til udgivelsen af sangbogen. Desværre havde der været afslag
fra alle andre, vi havde søgt, og pengene rækker ikke til en udgivelse.
Søren Sørensen mente, at vi med pengene i hånden kunne snakke med et forlag om de ville
overtage udgivelsen. Han havde også talt med Nordisk Kulturfond, som havde anbefalet at
genfremsende ansøgningen, som de i første omgang havde givet afslag på.
Peter Jon Larsen mente, at vi først måtte undersøge mulighederne i Nordisk Kulturfond. I
anden omgang kunne vi tage kontakt til et forlag. Hvis ikke en af disse to modeller gav resultat,
måtte vi arbejde på at få net-versionen af den nordiske sangbog gjort bedre.
Forretningsudvalget tilsluttede sig modellen.
e) Internt Kursus 5. – 6. februar 2005
Arne Nielsen informerede om status for Internt Kursus, som nu var annonceret over for
tillidsfolkene i nyhedsbrevet i oktober. Der manglede fortsat et par foredragsholdere, ellers var
kurset helt på plads.
f) Historiens dag
Søren Sørensen henviste til beslutningen om, at søndag den 22. maj bliver Historiens Dag. Han
mente det var et oplagt tilbud til Foreningen NORDENs lokalafdelinger, som burde engagere
sig i dagen gerne i samarbejde med lokale museer o.l. De nordiske venskabsbyer i historisk lys
og nordiske træk i lokalhistorien er gode emner.
Arne Nielsen mente det også kunne være noget for skolerne og vore skolemedlemmer. Det
burde skolenetværket se på.
Frode Sørensen bad Søren Sørensen komme med et indlæg til Nord Nu’s januarnummer.
4. FNF
Frode Sørensen refererede fra det seneste præsidiemøde, der blev holdt i forbindelse med
Nordisk Råds session i Stockholm. Det tunge punkt var FNFs økonomiske situation, som der
dog er kommet større overblik over. Præsidiet kom også med en række udtalelser i forbindelse
med sessionen om bl.a. EU’ificering af den nordiske virksomhed og styrkelse af grænsehindringsarbejdet. Også Nordjobbs fremtid var blevet diskuteret. Og så havde Danmark påtaget sig
værtskabet for det kommende styreseminar i FNF, da det var Danmarks tur. Styreseminaret vil
blive holdt i Sønderborg i efteråret.
Søren Sørensen mente, at vi skulle vælge et tema for styreseminaret, som så på det politiske
nordiske samarbejde fra en folkelig vinkel.

Frode Sørensen så også gerne et tema om, hvordan foreningerne NORDEN selv kommer
videre.
Susanne Prip Madsen var enig, vi skal vise, hvad vi vil, med vægt på den interne udvikling.
Frode Sørensen refererede fra Nordisk Råds session, som havde været meget opløftende med
en god, konstruktiv debat præget af udviklingen i retning af regionernes Europa.
5. Økonomi
Peter Jon Larsen gennemgik den økonomiske situation og budgetopfølgningen for 3. kvartal,
som var udsendt på forhånd. Af hensyn til de nye medlemmer i forretningsudvalget uddelte han
en mere detaljeret gennemgang af baggrunden for de enkelte poster på budgetopfølgningen.
Frode Sørensen mente, at flagningen ved den dansk-tyske grænse nu var så stor en økonomisk
belastning for foreningen, at vi må opsige vores aftale med Justitsministeriet, men samtidig
meddele dem, at vi er villige til at påtage os forvaltningen af flagningen, hvis de vil dække
omkostningerne.
6. Forberedelse af landsstyrelsesmødet 29. januar 2005
Forretningsudvalget var enig om, at formandskabet 2005 skulle være temaet, at Frode
Sørensen kom med et oplæg til temadrøftelsen, og at vi inviterede en ”djævlens advokat” til at
fyre op under debatten (ex. Jens Reiermann DR P 1, Anders Jerikow eller Niels Lindvig).
7. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde
Næste møde blev fastsat til
Tirsdag den 18. januar 2005 kl. 12.30 – 16.00 på foreningens landskontor.
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