FORENINGEN NORDEN
REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2019 KL. 13 - 15
PÅ IMPERIAL HOTEL

Til stede: Marion Pedersen (konstitueret landsformand), Grethe Hald, Bent Jensen, Susanne
Prip Madsen, Dorit Myltoft og Merete Riber.
Referat: Peter Jon Larsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 4. september 2019
Referatet blev godkendt.
I forbindelse med referatet henviste Grethe Hald til en sag, hun tidligere havde taget op, nemlig
spørgsmålet om, at rabatter i Foreningen NORDENs lokalafdelinger til medlemmer i forbindelse
med lokale arrangementer bør gælde alle medlemmer af Foreningen NORDEN, og ikke kun de, der
er medlem af lokalafdelingen.
Forretningsudvalget drøftede spørgsmålet og ville tage sagen op i forbindelse med det næste
landsstyrelsesmøde i marts 2020.
Merete Riber henviste til Uddannelsesudvalget behandling af repræsentantskabets beslutning:
”Svensk og norsk tilføjes listen over 2. fremmedsprog på de gymnasiale uddannelser. Her er der i
forvejen tradition for et stort udbud af mange forskellige sprog, så svensk og norsk kan indgå i
fagrækken uden administrative ændringer”. Uddannelsesudvalget betragter svensk og norsk som
nabosprog og ikke fremmedsprog, hvilket giver en anden tilgang til læringen i sprogene.
Generalsekretæren tager denne beslutning med videre til den relevante minister.
3. Meddelelser
a. Landsformand
Marion Pedersen havde deltaget i Korsør/Skælskørs festlige jubilæum og nordisk træplantning i
Ballerup Bypark og skulle overbringe en hilsen til finnerne i forbindelse med en sammenkomst i
Dansk Finsk Forening.

b. Forretningsudvalg, herunder udvalgene
Susanne Prip Madsen fortalte om arbejdet i Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde, hvor man nu
skal have ny formand, og hvor man drøfter administrationen af fonden i fremtiden, hvilket også var
gældende i flere af de bilaterale fonde, og hvor Foreningen NORDEN nævnes som mulig
administrator. DANFØ/BSNGO, det baltiske samarbejde mellem frivillige organisationer afholder
stort møde i Danmark i april i København. Hun berettede også om forberedelserne af Folkemødet
på Bornholm.
Grethe Hald nævnte også Foreningen NORDENs involvering i Kulturmødet på Mors.
Merete Riber fortalte om Nordisk Litteraturuge, hvor Danmark desværre havde haft en nedgang i
antallet af tilmeldte institutioner med 302 i 2018 og 246 i 2019. Der skal holdes fællesnordisk
forberedelsesmøde om 2020 den 21. – 22. januar 2020 i København.
c. Generalsekretær
Peter Jon Larsen fortalte om foreningens involvering i forbindelse med, at Danmark i 2020 har
formandskabet for det nordiske regeringssamarbejde med Mogens Jensen for bordenden. Vi
arbejder for, at det får en folkelig dimension, og har søgt kr. 500.000 til at lave aktiviteter for under
formandskabsåret. Vi er nu ved at færdiggøre oplægget til det danske formandskabsår for de
nordiske regeringers samarbejde i 2020. Det vil i høj grad – efter ønske fra ministerens sekretariat blive en undersøgelse af især de unges forhold til det nordiske samarbejde og hvordan vi kan blive
bedre til at involvere de unge og oplyse de unge om vigtigheden af samarbejdet. Der vil blive en
kommunikationsdel via de unges sociale medier og en samling af videnskabeligt belyste
udfordringer i forhold til de unge. Generalsekretæren skal også have møde med
Genforeningssekretariatet, som har ønske om også at markere grænselandets nordiske
tilhørsforhold. Og så havde han haft møde med folkene i Sønderjylland om næste års
repræsentantskabsmøde i Folkehjem, Åbenrå
Dorit Myltoft spurgte til opfølgning af Syng Norden Sammen og
Peter Jon Larsen havde taget sagen op i FNF, som skulle være aktiv, hvis projektet med at gøre
eventen til en årlig tilbagevendende begivenhed på Nordens Dag.
Merete Riber spurgte hvad der var sket med layout på bladet efter Kenn Clarke døde i sommer.
Peter Jon Larsen meddelte, at der nu var indgået en aftale med vores trykkeri, som nu varetager
layout af bladet, hvilket redaktøren var tilfreds med. Og prisen er stort set det samme, som vi
tidligere har givet, hvilket var langt under ”normal” pris, hvis vi skulle have været ude i byen for at
finde en løsning.
4. Formandsskifte
Marion Pedersen meddelte, at der pt. var indkommet 5 forslag: Karen Ellemann Kloch fra Jacob
Lund; Kristian Jensen fra Jens Utoft på vegne af deltagerne på det seneste møde i bestyrelsen for
Kreds Midt-Nord; Line Barfoed fra Jørgen Søndergaard på vegne af bestyrelsen i Roskilde/Lejre;

Bertel Haarder fra Rita Mikkelsen på vegne af Aalborg og omegn og Lars Barfoed fra Marion
Pedersen.
Forretningsudvalget / Valgudvalget havde en drøftelse af kandidaterne og især hvilken baggrund,
man ønskede for en landsformand.
Marion Pedersen konkluderede, at processen fortsætter og emnet tages op til indstilling til
landsstyrelsen på forretningsudvalgets kommende møde. Hun noterede også et ønske om at danne et
ambassadørkorps af kulturfolk/højskolefolk, hvis man fortsatte med politikerløsningen, samt ønsket
om, at Foreningen NORDEN havde et møde med Nordisk Råds danske delegation mindst en gang
om året.
5. Tillidsmandsdagen
Forretningsudvalget havde en drøftelse af form og indhold, og var glade for fremmødet og
oplæggene, men ønskede en mere struktureret styring af gruppearbejdet (Cafemodel/Samtalesalon)
næste år. Forretningsudvalget ønskede et oplæg igen til næste år fra Christian Lagoni om Nordjobb
og Kirsten Kruse om medlemskartotekets muligheder, hvor der bliver sat plads af til en bredere
orientering.
6. Økonomi
Peter Jon Larsen kunne berolige med, at der ikke var sket væsentlige ændringer i forhold til
estimatet for året, som fulgte af seneste budgetopfølgning.
Han ønskede dog en beslutning på salget af Arnoldiplakaterne, og
Forretningsudvalget vedtog, at de nu sælges for kr. 300 inkl. forsendelse for de store og kr. 900
for de mindre men nummererede og signerede. De store vil dog i et vist omfang være gratis til
rådighed for markedsføring for lokalafdelingerne, men ikke til privat brug.
7. FNF
Der var ikke de store ændringer.
6. Eventuelt – næste møde
Næste møde er berammet til
FREDAG DEN 28. FEBRUAR 2020 KL. 13.00 – 15.00
Det efterfølgende møde er fastsat til lørdag den 18. april 2020 kl. 10 - 12.
Pjl/pjl 09.12.19.

