FORENINGEN NORDEN
REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
ONSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2017 KL. 13 - 15
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR, VANDKUNSTEN 12, KØBENHAVN

Til stede: Marion Pedersen (næstformand), Aage Augustinus, Susanne Prip Madsen, og
Merete Riber.
Afbud: Mogens Jensen, Birte Fangel, Bent Jensen.
Referat: Peter Jon Larsen.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 8. februar 2017
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a. Landsformand/næstformand
De primære initiativer ligger inden for forberedelsen af jubilæet, som er sat på dagsordenen.
Marion Pedersen meddelte, at hun deltog i FNF’s kommende præsidiemøde og den efterfølgende
Nordisk Råds session i Helsingfors 29. oktober – 2. november.
b. Forretningsudvalget, herunder udvalgene
Susanne Prip Madsen fortalte om Folkemødet på Bornholm, som var gået rigtigt godt. Især
indslaget med vores egen landsformand Mogens Jensen og vores egen minister Karen Ellemann
havde trukket mange folk til. Der var drøftelser om en mere fællesnordisk koordination af indsatsen
ved de nordiske folkemøder i 2019. Hun fortalte også om forårets Baltic Sea NGO Forum, som var
afholdt på Island, og som havde været konstruktivt.
Aage Augustinus fortalte at Nordisk Kulturuge på Rødding Højskole havde mange tilmeldte og et
godt program, og det vil blive fulgt op i 2018. Han fortalte ligeledes, at Fondet for Dansk-Islandsk
Samarbejde vil markere hundredåret for Personalunionen mellem Danmark og Island, der blev
indgået i 1918, hvor fondet afsætter midler til fejringen.

c. Generalsekretær
Også her ligger de primære initiativer i forbindelse med forberedelsen af jubilæet og FNF, som
kommer på dagsordenen.
4. Jubilæum 2019, herunder jubilæumsfond
Peter Jon Larsen henviste til det udsendte bilag i form af liste over initiativer og møder (bilag 1).
Vi havde holdt et meget vellykket frokostmøde for ambassadørerne den 22. august, hvor der var
nikket til initiativerne og kommet flere nye ideer. Mogens Jensen og generalsekretæren havde holdt
et meget positivt møde med Nordisk Ministerråds (NMR) generalsekretær Dagfinn Høybråten,
hvor NMR vil overtage stafetten med en virkeliggørelse af den politiske konference mandag den 15.
april 2019, hvor vi håber på deltagelse af bl.a. de nordiske statsministre og hvor fokus rettes på
Nordens branding globalt, Verdensmålene og de nordiske velfærdsmodeller.
NMR gav tilsagn om at medvirke ved forberedelsen af den store gallaaften, som ligeledes er sat til
mandag den 15. april 2019 til gennemførelse i DR’s Koncertsal. Vi har adviseret kongehuset og
vores protektor Dronningen. Vi forestiller os en reception for honoratiores i forbindelse med
gallaforestillingen og et mangfoldigt nordisk kulturprogram i salen. Vi afventer pt. et svar fra
Danmarks Radio om hvorvidt de vil sende gallaen, da det vil have stor betydning for hvem, der har
ansvaret for programmets sammensætning og en del af finansieringen.
Vi luftede også ideen vedrørende gennemførelsen af projektet ”1 million synger nordisk”, hvor vi er
ved at opbygge et samarbejde med alle kredse inden for korsang, visesang, orkestre mm. Alle har
vist meget stor interesse for gennemførelsen af dette projekt. Måske det kunne være Nordisk
Kulturfonds fødselsdagsgave til Foreningerne NORDEN, som jo stod som primus motor for
oprettelsen af kulturfonden.
Mogens Jensen og generalsekretæren vil i den kommende tid tage møder med Nationalmuseet, for
at få museets nye direktør Rane Willerslev til at træde ind i ambassadørkorpset og give tilsagn til
de aktiviteter, vi allerede har talt med den nu afgåede direktør om. Vi lægger også op til et møde
med Danmarks Radio i nær fremtid. Derudover er der aftalt møder med Det danske Filminstitut,
Verdens TV, Spil Dansk, Sangens Hus og Århus Festuge.
Forretningsudvalget gik herefter over til behandlingen af en ansøgning fra Thisted lokalafdeling i
forbindelse med jubilæumsfonden, som er den gamle aktivitetsfond blot med fokus på
jubilæumsforberedelserne (der er afsat kr. 50.000 pr. år, ikke uddelte penge overføres ikke til det
næste år, der er et maks. på 5.000 kr. pr. ansøgning, og initiativerne skal være fornyende og kunne
give inspiration til andre lokalafdelinger, red.). Forretningsudvalget besluttede at yde et tilskud på
kr. 1.500,00 til aktiviteten i Thisted.
5. Tillidsmandsdag lørdag den 18. november 2017
Forretningsudvalget drøftede Tillidsmandsdagen, der er fastsat til lørdag den 18. november 2017 i
Vejle. Forretningsudvalget blev enige om at starte med en aktuelt orientering om det nordiske
samarbejde, et oplæg om hvordan vi får en bedre forankring af det idepolitiske på lokalt niveau

(herunder Norden for hjernen mere end for hjertet), gruppearbejde om samme, og så en opfølgning
vedrørende jubilæet.
6. Økonomi
Peter Jon Larsen henviste til det udsendte bilag i form af budgetopfølgningen for første halvår.
Den viste, at vi i høj grad fulgte budgettet. Han mente ikke budgetopfølgningen gav anledning til
bemærkninger.
Forretningsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.
Herefter drøftede Forretningsudvalget et forslag fra generalsekretæren om, at man overfører
økonomien fra mellemregningskontiene med lokalafdelinger nedlagt for mere end 2 år siden. Til
gengæld oprettes en fond på kr. 50.000 til evt. opstart af nye afdelinger, og som kan fordeles på
basis af beslutning i forretningsudvalget. Forretningsudvalget godkendte dette.
7. FNF
Peter Jon Larsen henviste til de udsendte papirer vedrørende FNF’s seneste møde i det
administrative kollegie den 30. august – 1. september på/i Åland.
8. Forberedelse af landsstyrelsesmødet 28. oktober 2017 i København
Forretningsudvalget drøftede mødet og temaet, som ville blive opinionsundersøgelsen vedrørende
den folkelige indstilling til det nordiske samarbejde.
9. Eventuelt
Næste møde er berammet til 29. november 2017 kl. 13 – 15
Pjl/pjl 13.09.2017

Bilag 1

Liste over initiativer og møder med ambassadører
Mogens Jensen og undertegnede har afholdt en række møder med ambassadørerne for foreningens
jubilæum. Alle har været meget positive og bud ind med nordiske aktiviteter inden for de
respektives egne rammer. Foreningens overordnede plan kan ses på http://intra.foreningennorden.dk/wp-content/uploads/Rapport-til-Repr%C3%A6sentantskabet-vedr%C3%B8rendeForeningen-NORDENs-jubil%C3%A6umsforberedelse.pdf.

I mellemtiden er det samtidig blevet klart, at den officielle fejring den 15. april 2019 med en stort
anlagt politisk konference på Christiansborg om eftermiddagen og gallaforestilling i DR’s
koncerthus om aftenen samtidig bliver den officielle nordiske fejring, da foreningerne i Danmark,
Sverige og Norge alle blev oprettet i april 1919.
Herunder finder i et meget kort referat af de møder og kontakter, vi har haft.
Hoffet
Vi har adviseret Hendes Majestæt Dronningen om jubilæets gallaforestilling 15. april 2019.
Karen Ellemann
På mødet drøftede vi mulighederne for nordisk opbakning fra Nordisk Ministerråd til jubilæet i
lyset af, at Foreningerne NORDEN står faddere til det officielle nordiske samarbejde
Leif Lønsmann
På mødet drøftede vi mulighederne for at afholde gallafesten i forbindelse med jubilæet på selve
dagen, mandag den 15. april 2019 i DR’s Koncertsal.
Fritz Schur
På mødet drøftede vi mulighederne for at skabe fokus på erhvervssamarbejdet i Norden med en
opfølgning af vores fælles erhvervskonference i 2015 og gerne med oplæg til at etablere et mere fast
netværk af nordiske erhvervsfolk.
Morten Hesseldal
På mødet drøftede vi mulighederne for at få sat et nordisk fokus på aktiviteterne på Det kongelige
Teaters scener, herunder muligheder for at Kgl. Bio i 2019 fik et nordisk indhold og Foreningen
NORDEN lokalt kan spille en aktiv rolle, når der live-streames i lokale biografer.
Mikkel Bogh
På mødet drøftede vi mulighederne for, at få sat et nordisk fokus på aktiviteterne på Statens
Museum for Kunst, herunder muligheden for at åbne et særligt afsnit med yngre nordiske kunstnere
i 2019.
Henrik Bo Nielsen
På mødet drøftede vi mulighederne for at sætte nordisk fokus på filmprogrammet i 2019, herunder
gennemføre en dag med et nordisk filmprogram i Cinemateket, som kan live-streames til lokale
biografer.
Jacob Hedebrink
På mødet drøftede vi mulighederne for at lave de filmdage, som Verdens TV gennemfører, som
nordiske filmdage, og muligvis forsøge at kombinere denne aktivitet med foregående aktivitet.
De faglige organisationer
Vi har holdt møder med Lizette Risgaard (formand for LO), Kim Simonsen (forbundsformand
HK) og Claus Jensen (forbundsformand Dansk Metal), som alle var meget positive, og hvor vi

drøftede mulighederne for at følge op på foreningens rapport ”De nordiske arbejdsmarkedsmodeller
– i global konkurrence”.
Danmarks Radio
Vi har holdt møder med Maria Rørbye Rønn (generaldirektør), Leif Lønsmann (chef for DR’s
koncerthus), Henriette Marienlund (mediedirektør) om Gallaaftenen den 15. april 2019, som er sat
til at foregå i koncerthuset. Vi har også drøftet muligheder for at sætte fokus på det nordiske
samarbejde på hele programfladen.
Johannes Riis
Senest har vi holdt møde med Johannes Riis, litterær direktør for Gyldendal, som nu også er
indtrådt i ambassadørkredsen. På mødet drøftede vi mulighederne for nordiske udgivelser i 2019
samt mulighederne for at skabe en lokal interesse for nordisk litteratur ved inddragelse af lokale
boghandlere og biblioteker, hvor vi kan præsentere nordisk litteratur.
Michel Steen-Hansen
Vi har tidligere holdt møde med Michel Steen-Hansen om en udvidelse i 2019 af Foreningen
NORDENs aktivitet Nordisk Biblioteksuge, som efterhånden er blevet verdens største højtlæsningsarrangement, med inddragelse af nordiske forfattere. Vi vil nu i et samarbejde mellem Danmarks
Biblioteksforening, Bibliotekarforbundet (formand Tine Jørgensen) og Foreningen NORDEN
udvikle et projekt, som vi kan ansøge Nordea Fonden om.
Endvidere har vi holdt møde med den nu afgåede direktør for Nationalmuseet, Per Kristian
Madsen, som fortalte, at Nationalmuseet i 2019 ville gennemføre en stor Vikingeudstilling, som
kunne følges op med en foredragsrække om Nordens Historie.
Vi har haft drøftelser med direktøren for Frederiksborg Slot, Mette Skougaard, hvor der også
ville sætte fokus på det nordiske i deres program med musikarrangementer, oplæsninger mm.
Endvidere er der kontakt til Frederiksborgs slotskirke, hvor der kan afholdes en (forhåbentlig tvtransmitteret) fællesnordisk gudstjeneste Palmesøndag (dagen før mandagens officielle fejring).
Vi har et initiativ vedrørende gennemførelsen af et nordisk ”Davos” – nemlig et Nordic Economic
Forum, som kan samle ledere fra de nordiske lande og i tilknytningen hertil have nogle folkelige
side events.
Der har parallelt med disse samtaler været samtaler og kontakter til forskellige fonde, herunder A.
P. Møllers Fond, som vil se velvilligt på en ansøgning vedrørende en kraftig udvidelse af
foreningens skolearbejde i forbindelse med jubilæet, Nordea Fonden, som vil se velvilligt på
ansøgninger vedrørende fremstød for nordiske film i lokale biografer samt en udvidelse af Nordisk
Biblioteksuge 2019 med nordiske forfattere. Der har også været kontakt til Nordea (banken) i
forbindelse med kulturaktiviteterne under gallaaftenen.
Vi har også haft kontakt til Roskildefestivalen og Århus festuge, som der skal følges op på i
efteråret. Også kontakter til Brugsforeningerne, lokalhistorisk forening, egnsteatrene mm. vil
komme i stand med henblik på af få en overordnet støtte til lokal aktivitet i jubilæumsåret.

