FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF
FORRETNINGSUDVALGSMØDE
ONSDAG DEN 6. APRIL 2005 KL. 12.30 – 16.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR
Til stede: Frode Sørensen (landsformand), Poul E. Frederiksen, Henrik Hagemann,
Susanne Prip Madsen, Erik Rasmussen og Søren Sørensen.
Afbud fra: Arne Nielsen (næstformand).
Referat: Peter Jon Larsen.
1. Fastsættelse af dagsorden
Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at han havde modtaget brev fra FNU, der vil blive taget op
som nyt pkt. 3.d på dagsordenen. Herefter blev dagsordenen fastsat.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 18. januar 2005
Referatet blev godkendt.
3. Sager til drøftelse
a. Hæderspris 2005
Frode Sørensen henviste til, at Informationsnævnet havde foreslået Ebbe Kløvedal Reich.
Søren Sørensen gjorde opmærksom på, at Dansk-Svensk Forfatterselskab blev stiftet for 10 år
siden, og Bengt Liljenberg var primusmotor og valgt som første formand for selskabet, og Søren
Sørensen foreslog Bengt Liljenberg og ligeledes foreslog han Arne Johansson, som er formand
for Foreningen NORDEN i Helsingborg og som er enorm aktiv i NORDEN-arbejdet, herunder
arbejdet med at skabe kulturrelationer på begge sider af Øresund.
Henrik Hagemann støttede Ebbe Kløvedal Reich, som har været meget engageret i Foreningen
NORDEN, hvor han bl.a. har lavet teksten til Nordliv-udstillingen På Sporet af Norden, hvor han
også optrådte på den turné, der blev etableret i den forbindelse, ligesom han har optrådt i mange
Foreningen NORDEN-afdelinger.
Poul E. Frederiksen støttede selv og på vegne af sin amtskreds Ebbe Kløvedal Reich.
Frode Sørensen beklagede at omtalen i forbindelse med Schlüters udnævnelse sidste år var for
lille, så vi må få mere presse ud af hædersprisen i år.
Erik Rasmussen mente, at vi aldrig har slået ordentlig igennem mediemæssigt med prisuddelingen.

Susanne Prip Madsen erindrede om, at vi skal nytænke prisen efter 10 år, og første gang vi uddelte
prisen var i 1997, så en vurdering skal foretages i 2007.
Erik Rasmussen foreslog, at Ebbe Kløvedal Reich i forbindelse med udnævnelsen skulle
introduceres særskilt hos Foreningen NORDENs biblioteksmedlemmer.
Frode Sørensen konkluderede, at der skulle gennemføres en bedre pressedækning af hædersprisen
og bad sekretariatet om at komme med en plan for dette og for pressedækningen af
repræsentantskabsmødet generelt, ligesom han konkluderede, at Ebbe Kløvedal Reich ville
modtage årets nordiske hæderspris.
Søren Sørensen tilbød at skrive om H.C. Andersen og det nordiske, som kunne bruges i forbindelse
med, at repræsentantskabsmødet i 200-året for hans fødsel bliver afholdt i Odense.
b. Sangbogen ./.
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på baggrunden, og at han for nylig havde haft et møde med
lederen af Nordisk Kulturfond, Mats Jönsson om sangbogen, som havde bedt om et brev forud for
en eventuel genfremsendelse af ansøgningen. Mats Jönsson havde dog været skeptisk over for, om
hvorvidt kulturfonden kunne støtte sangbogen, når indholdet var valgt af en redaktion med
udelukkende danske deltagere og udgives udelukkende til et dansk publikum.
Søren Sørensen foreslog, at man så involverede Foreningen NORDEN på Færøerne, Grønland og
Island, så der blev flere parter omkring sangbogen.
Frode Sørensen konkluderede, at generalsekretæren undersøger med Kulturfonden, om det vil lette
en genfremsættelse af ansøgningen, at der er flere parter med i udgivelsen, og Søren Sørensen
undersøger den vestnordiske deltagelse.
c. Norsk NORDENs landsmøte ./.
Forretningsudvalget drøftede invitationen og deltagelsen og besluttede herefter, at Erik
Rasmussen deltog på vegne af dansk NORDEN i landsmødet, der afholdes 10-12. juni 2005 i
Kongsvinger.
d. FNU (nyt punkt)
Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at revisionen over for ham havde udtrykt bekymring over
FNUs medlemstal set i lyset af de nye regler for modtagelse af tipsmidler. Han havde nu modtaget
et brev fra FNUs formand, som havde afklaret tingene. Han gjorde også opmærksom på, at FNUs
medlemsdatabase ikke længere administreres af Foreningen NORDEN, men er lagt over i FNUs
eget system.
4. FNF
a. Direktørmøde 26.01.05 ./.
Peter Jon Larsen orienterede om direktørmødet og især den drøftelse, der havde været med
Ministerrådets generalsekretær Per Unckel.

5. Økonomi
Peter Jon Larsen gennemgik budgetopfølgningen for 1. kvartal og likviditetssituationen.
Frode Sørensen var tilfreds med den økonomiske udvikling men ønskede en ændring af
opstillingen af budgetopfølgningen, så det tydeligere fremgik, hvad der hørte til den folkelige
forening, og hvad der hørte til projektarbejdet, ligesom han ønskede et nærmere sammenfald af
poster mellem budget og regnskab.
Søren Sørensen mente, det ville give større klarhed, hvis budgettet var opstillet efter samme
princip som regnskabet.
Peter Jon Larsen laver udkast til ny budgetopstilling til næste møde.
6. Orientering om vore projekter
a. Nordjobb
Frode Sørensen var bekymret over den kvantitative udvikling i Nordjobb og den fortsatte støtte fra
Nordisk Ministerråd til projektet.
Peter Jon Larsen forklarede baggrunden for projektet og understregede, at det fortsat, trods den
lavere kvantitet, var et særdeles billigt udvekslingsprojekt for Nordisk Ministerråd.
Frode Sørensen bad om et oplæg fra projektmedarbejder Klaus Elmo Petersen om udviklingen i
Nordjobb (vedlagt).
b. Norden i Fokus
Frode Sørensen mente, at Foreningen NORDEN var for lidt synlig på materialer og på Frederiks
Bastion i det hele taget, ligesom lokalafdelingen i København ikke havde formået at få flere
medlemmer på trods af den høje nordiske aktivitet i forbindelse med Norden i Fokus og
Bastionerne.
Peter Jon Larsen fortalte om udviklingen vedr. de 2 bastioner, hvor man nu efter overdragelsen til
Slots- og Ejendomsstyrelsen havde haft en bygningsgennemgang med styrelsen.
c. Hallo Norden
Peter Jon Larsen talte om baggrunden og udviklingen af servicetelefonen.
d. Informationsvirksomheden
Frode Sørensen mente, at vi fik for lidt ud af informationsvirksomheden i foreningen, som ud over
udgivelsen af 4 numre af Norden Nu burde være gearet til også at komme med flere
pressemeddelelser, kronikker m.v., der kunne skabe synlighed i dagspressen, ligesom han ønskede
en ugentlig presseopsummering, hvoraf det fremgik hvilke artikler m.v., der havde været om
Foreningen NORDEN i ugens løb. Han bad sekretariatet udarbejde en informationsplan til næste
møde.
e. Skolearbejdet
Peter Jon Larsen gennemgik skolearbejdet og det fremtidige perspektiv.

f. Øresundsmiljøskolen
Peter Jon Larsen gennemgik Øresundsmiljøskolen og det fremtidige perspektiv.
g. Dansk formandskab 2005
Peter Jon Larsen gennemgik det danske formandskab og det fremtidige perspektiv.
h. Flagning ved grænsen
Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at han fortsat var i dialog med justitsministeren om
flagningen, og han håbede på en løsning, så flagningen kunne fortsættes af Foreningen NORDEN
på gunstigere økonomiske vilkår.
7. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde
Susanne Prip Madsen havde en hilsen med fra Foreningen NORDENs Ungdoms Årsmøde, der
havde været afholdt i Ålborg med 40-50 deltagere. Der havde været en særdeles god stemning, og
FNU var meget positiv over for samarbejdet med Foreningen NORDEN.
Peter Jon Larsen redegjorde for forberedelserne af Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde i Odense i september, hvor indkaldelse nu var udsendt sammen med Nyhedsbrev for
tillidsfolk.
Næste møde blev fastsat til
TORSDAG DEN 26. MAJ 2005 KL. 12.30 – 16.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR
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