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FORENINGEN NORDEN 

  
  

REFERAT FRA FORRETNINGSUDVALGSMØDE 

MANDAG DEN 19. APRIL 2021 

UDENDØRS HOS LANDSFORMANDEN, KASTRUP 

  

  

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

Jensen, Susanne Prip Madsen og Merete Riber. 

 

Gæst: Lars Barfoed. 

  

Afbud: Anke Spoorendonk. 

  

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Mødet startede med et oplæg fra Lars Barfoed, som er valgudvalgets og eneste kandidat til 

landsformandsposten. 

 

Lars Barfoed redegjorde for sine ambitioner for foreningen. Han understregede, at foreningen 

grundlæggende er en velfungerende forening. Han satte tre punkter op for fremtiden: 

 

For det første er det vigtigt at få konsolideret foreningen efter den lange periode, hvor aktiviteterne 

primært lokalt har været lukket ned pga. pandemien. Det er vigtigt, at foreningen nu giver de bedst 

mulige betingelser for at det lokale arbejde kan komme godt i gang igen oven på nedlukningen.  

 

For det andet vil han lægge vægt på udviklingen af foreningen lokalt, regionalt og i landsforeningen 

og mente Thisteds forslag med et 360 graders eftersyn er et godt udgangspunkt for at gennemgå og 

aktivere og visionere de strategier, visioner og handlingsplaner der ligger. Det er vigtigt, at vi 

fremadrettet får tilpasset foreningen i takt med, at verden omkring os forandre sig. Den nuværende 

sundhedssituation har også medført et større fokus på digitale løsninger og brugen af digitale møder 

og sociale medier, som nu i højere grad skal inddrages i det fremtidige arbejde – også i folkelige 

foreninger, som vores. Og det gør ikke noget, hvis denne udvikling også kan medføre, at flere yngre 

kan blive aktiveret i foreningen og foreningens virke. Der vil i fremtiden givetvis komme mere 

fokus på det nære og trygge samarbejde over grænserne, og her står Norden i en særlig god 

position, som det eneste internationale samarbejde, der har en næste 100% folkelig legitimitet.  

 

Lars Barfoed mente, at det første skridt i et 360 graders eftersyn skulle være i efteråret at få en 

dialog med medlemmerne og lokalafdelingerne. Han ville gerne komme rundt i landet til møder i 

kredsregi (for at gøre det praktisk muligt) og lægge op til den proces og få ideer og inspiration til 

det videre arbejde. Efter nytår kunne vi samle op på erfaringerne i den arbejdsgruppe, som 

landsstyrelsen allerede har lagt op til at etablere, hvorefter vi på repræsentantskabsmødet 2022 

kunne konkludere på drøftelserne og processen. 

 

For det tredje er det vigtigt at styrke den politiske interessevaretagelse og synliggørelse med 

udgangspunkt i foreningens overordnede formål. Vi står tættere sammen i Norden værdipolitisk og 

har den helt unikke folkelige legitimitet, som et godt og stærkt fundament for indspil i de 
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fremadrettede politiske udfordringer på bl.a. sundhedsområdet, i forhold til at få den nordiske 

infrastruktur til at hænge bedre sammen, udnytte potentialet i Øresundsregionen mm.  

 

Marion Pedersen takkede for det konstruktive oplæg, og glædede sig til at få mere kontinuitet på 

landsformandsposten, hvor vi have været nødt til at skifte ud flere gange, fordi de formænd, vi har 

haft på det seneste, havde været nødt til at forlade os i forbindelse med regeringsdannelserne. 

Digitale møder er en god udfordring, også i forhold til at få yngre deltagere med i foreningens 

arbejde. 

 

Dorit Myltoft takkede også for oplægget. Hun fremhævede især det at presse regering og folketing 

til at inddrage de nordiske muligheder i højere grad, end det hidtil har været tilfældet. Også i 

samarbejdet indenfor EU og FN er det vigtigt at bruge det nordiske samarbejde bedre og det gælder 

også i forhold til Arktis.  

 

Forretningsudvalget takkede Lars for hans oplæg, som gav positive forventninger til fremtiden og  
gav udtryk for vigtigheden af at inddrage græsrødderne i arbejdet, både medlemmer, lokalafdelinger 

og kredse. 

 

Lars Barfoed understregede til sidst, at de digitale muligheder ikke skal erstatte de fysiske møder. 

Det er ikke et enten/eller men et både/og.  

  

DAGSORDEN: 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

  

Dagsordenen blev godkendt. 

  

2. Godkendelse af referat fra seneste forretningsudvalgsmøde 26. november 2020 

  

Referatet blev godkendt. 

  

3. Meddelelser 

a. Landsformand 

  

Marion Pedersen glædede sig over, at Foreningen Norden i Grønland nu er blevet aktiv igen og 

har fået etableret sig og hun havde skrevet et brev til den nye formand med en lykønskning. Hun 

henviste også til det brev, der var blevet udsendt til forretningsudvalget om situationen i forbindelse 

med Nordisk Informationskontor i Flensborg, som beklageligvis på grund at manglende støtte må 

lukke med udgangen af året. 

 

b. Forretningsudvalg, herunder udvalgene 

  

Merete Riber fortalte, at Nordisk Litteraturuge 2021 får temaet Drømme og længsler i Norden og 

afholdes i uge 46 med mandag den 15. november som omdrejningspunkt. Hun fortalte også, at 

næste møde i Uddannelsesudvalget nu var udsat til 29. september. 
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Susanne Prip Madsen fortalte at FNU havde holdt deres Årsmøde 27. marts. Det forgik med fem 

tilstede fysisk, og syv deltog online. Det gik rigtig fint, god stemning. Elisabeth Skautrup havde 

ikke ønsket at fortsætte, men Andreas Ejby Nielsen formand for FNU Aarhus blev valgt til ny 

landsformand. Hun berettede også om arbejdet i BSNGO Netværket (Østersøsamarbejdet) og 

arbejdet i Fondet for dansk – islandsk Samarbejde.   

c. Generalsekretær 

  

Peter Jon Larsen henviste til den ret omfattende løbede skriftlige orientering, der var givet 

undervejs. Endvidere havde han lavet en aftale med en tidligere medarbejde om at stå for de 

praktiske dele, herunder oversættelser, i forbindelse med Nordisk Litteraturuge. Og så glædede han 

sig over, at vi får en universitetspraktikant fra Norge i efteråret, som også kan hjælpe med at sætte 

fokus på de dele af aftalen med Nordisk Ministerråd om regionale informationstiltag.  

  

4. Økonomi 

 

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at økonomiudviklingen fulgte de retningslinjer, der var 

lagt i budgetterne. 

  

5. Gennemgang af repræsentantskabsmødets dagsorden  

 

Forretningsudvalget glædede sig over, at indstillinger og papirer til repræsentantskabsmødet var 

på plads og tilgængeligt for tillidsfolkene på intranettet.  

 

Forretningsudvalget fastholdt vedtagelsen om, at foreningen fulgte de regler og anbefalinger, der i 

løbet af et par dage ville blive udstukket fra sundhedsmyndighederne (og som desværre nu har vist 

sig, at de får som konsekvens, at repræsentantskabsmødet må udskydes). Man var også enige om, at 

en udskydelse ville betyde, at der blev indkaldt til repræsentantskabsmøde ultimo august/primo 

september.  
 

6. Gennemgang af konstituerende landsstyrelsesmøde 

 

Forretningsudvalget havde en drøftelse af de fremsendte udkast til konstitueringer, som skulle 

foretaget i umiddelbar forlængelse af repræsentantskabsmødet. 
 

7. FNF 

 

Marion Pedersen fortalte, at der havde været et online præsidiemøde i FNF, hvor hun var formand, 

og hun berettede om situationen i FNF. 
 

8. Eventuelt 

 

Der var ingen punkter til eventuelt, ligesom de fremtidige møder først kunne lægges, når vi kendte 

sundhedssituationen og havde den nye ledelse på plads. 

 

 

Pjl/pjl 22.04.21 
  

 


