
FORENINGEN NORDEN  
 

 

REFERAT FRA FORRETNINGSUDVALGSMØDE 

TORSDAG DEN 15. OKTOBER 2020 KL. 12 – 15 

PÅ VANDKUNSTEN 12, KØBENHAVN 

 

 

Til stede: Marion Pedersen (landsformand), Dorit Myltoft (næstformand), Grethe Hald, Bent 

Jensen, Susanne Prip Madsen og Merete Riber. 

 

Referat: Peter Jon Larsen. 

  

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste forretningsudvalgsmøde 4. august 2020 

 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser 

a. Landsformand 

Marion Pedersen meddelte, at Nordisk Råds session på Island i slutningen af måneden var blevet 

aflyst pga. coronakrisen. Hun meddelte endvidere, at på trods af en indstilling om, at Nordisk 

Litteraturuge ikke skulle have penge i de kommende Nordisk Ministerråds budgetter, var det – ikke 

mindst på grund af dansk indsats fra den nordiske samarbejdsminister – blevet til en halvering af 

tilskuddet til kr. 250.000, så vi godt kan regne med, at Nordisk Litteraturuge videreføres i de 

kommende år. Hun fortalte også om omlægningen af Nordisk Ministerråds midler til de regionale 

informationskontorer, der betyder, at Informationskontoret i Flensborg får penge direkte fra puljen 

og at Foreningen NORDEN i Danmark fra 2021 også får penge, hvilket vi ikke tidligere har fået. 

Der er tale om kr. 200.000, som der dog nu forhandles et mandat for anvendelsen af.  

 

Marion Pedersen kunne endvidere meddele, at Danmark i 2021 har formandskabet for præsidiet i 

Foreningerne Nordens Forbund, hvor hun så det første halve år vil være formand. 

 

b. Forretningsudvalg, herunder udvalgene 

 

Dorit Myltoft havde deltaget på Nordisk Kulturuge og i den forbindelse havde talt med Bertel 

Haarder, som bliver præsident for Nordisk Råd i 2021, og bedt ham arbejde for en nordisk 

sundhedsunion. 

 

Susanne Prip Madsen fortalte om arbejdet i Fondet for dansk-islandsk Samarbejde, hvor der nu 

var kommet en lang række nye folk i bestyrelsen, og administrationen fortsætter indtil videre på den 

hidtidige måde. Hun fortalte også, Foreningen Nordens Ungdom havde holdt årsmøde, hvor 

Elisabeth Skautrup var blevet valgt til formand. Hun tog derefter Folkemødet på Bornholm op, og 



meddelte, at hun ikke kunne varetage opgaven som koordinator i 2021. Men foreløbig måtte vi jo 

se, hvordan udviklingen bliver, og der er også en mere markant involvering fra Nordjobbs side i 

Folkemødet, så der nok kan findes løsninger. 

 

Merete Riber fortalte, at Nordjobb 2020 naturligt nok havde været noget udfordret af coronakrisen. 

Også skolerne og bibliotekerne havde været udfordret, hvilket havde fremgået på 

uddannelsesudvalget møde i Vejle 30. september (hvor referatet kan findes på intranettet). Nordisk 

Litteraturuge var også udfordret, og der var lige knap så mange danske tilmeldte på nuværende 

tidspunkt, men det kunne nå at komme. 

 

c. Generalsekretær 

 

Peter Jon Larsen fortalte om arbejdet med at virkeliggøre planen for ungeindsatsen i forbindelse 

med de midler foreningen havde fået fra Udenrigsministeriet i forbindelse med det danske 

formandskab for det nordiske regeringssamarbejde. Alt var på plads: forskningsredegørelsen var 

lavet og bliver offentliggjort, kampagnen på de sociale medier kørte lige nu og det hele afsluttes 

med en konference på Gribskov Gymnasium fredag den 23. oktober, hvor bl.a. vores nordiske 

minister vil være tilstede online. Han fortalte endvidere, at det var lykkedes at holde gang i to 

lokalafdelinger, der ellers var ved at opgive, nemlig lokalafdelingen i Hadsund og Randers. 

Endvidere havde der været møde i 5. maj Fonden i Göteborg, som i år kunne holde sit 75-års 

jubilæum. 

 

4. Hvordan kommer vi videre med 

a.) manglende beslutninger efter aflysningen af repræsentantskabsmødet 

b.) konstitueringer 

 

Forretningsudvalget havde en drøftelse af processen i forbindelse med implementeringen af de 

beslutninger, som desværre på grund af sundhedssituationen ikke kunne tages af det to gange 

aflyste repræsentantskabsmøde, samt beslutningerne vedrørende det aflyste konstituerende 

landsstyrelsesmøde, der skulle have været afholdt i forlængelse af repræsentantskabsmødet.  

 

Forretningsudvalget valgte at følge en juridisk henstilling om ikke at lade vedtægtsændringen 

vedrørende tegningsret træde i kraft før den var blevet godkendt på et ordinært 

repræsentantskabsmøde, da vedtægtsændringer kræver en særlig majoritet for at blive vedtaget. Til 

gengæld var forretningsudvalget enigt om at afsætte de fornødne midler til at sikre juridisk bistand 

til de lokalafdelinger/kredse, der kunne komme i klemme i forbindelse med, at sundhedskrisen 

havde afskåret os fra at få vedtægterne justeret i 2020.  

 

Marion Pedersen tog spørgsmålet om valg af ny landsformand til repræsentantskabsmødet i maj 

2021 op, hvor forretningsudvalget var valgudvalg. 

 

Forretningsudvalget havde en drøftelse af dette og besluttede at starte forfra og bede 

landsstyrelsen melde forslag ind inden den 16. november og derefter tage en drøftelse på næste 

forretningsudvalgsmøde den 26. november. 

 

 

 

 



5. Dansk Formandskab 2020 

 

Peter Jon Larsen henviste til redegørelsen under pkt. 3 c.) Han glædede sig over, at projektet var 

blevet gennemført i sin helhed i formandskabsåret. Udenrigsministeriet havde også været glade for, 

at det var lykkedes for os, hvilket ikke var tilfældet med de andre formandskabsinitiativer.  

 

6. Økonomi 

 

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at økonomien ikke var blevet ringere under året, hvilket 

nok kom til at betyde et lidt bedre resultat end forventet i budgettet. 

 

7. FNF 

 

Der var ikke noget at berette. 

 

8. Eventuelt, herunder fastsættelse af kommende møde(r) 

 

Næste møde i forretningsudvalget var fastsat til 

TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2020 KL. 12 – 16 

 

Efterfølgende møder blev fastsat til 

MANDAG DEN 8. FEBRUAR 2021 KL. 12 – 15 og 

MANDAG DEN 19. APRIL 2021 KL. 12 – 15.  

 
 
 
 
 

PJL/pjl 16.10.20 


